อากรแสตมป์
20 บาท

หน ังสือมอบฉ ันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

Revenue Stamp
20 Baht

เขียนที่

_________

Written at
วันที่
Date

_ เดือน ___________
Month

พ.ศ. ______
Year

(1)

ข ้าพเจ ้า / I/We __________________________________________________ สัญชาติ / Nationality ______________________________
อยูบ
่ ้านเลขที่ / Address ______________ ซอย / Soi ___________________________ ถนน / Road _______________________________
ตําบล/แขวง / Sub-District _________________________________ อําเภอ/เขต / District _______________________________________
จังหวัด / Province ___________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ______________________

(2)

เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิ้ง จํา ก ัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
am/are (a) shareholder(s) of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited (“The Company”)
้
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง้ สิน
Holding the total number of

___________

 หุ ้นสามัญ

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
_____________ เสียง ดังนี้
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.

___________

 หุ ้นบุรมิ สิทธิ

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
_____________ เสียง
shares and having the right to vote equal to
votes

___________

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
_____________ เสียง
shares and having the right to vote equal to
votes

Ordinary share
Preferred share

(3)

ขอมอบฉันทะให ้ / Hereby appoint
(ผู ้ถือหุ ้นสามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผู ้รับมอบฉันทะได ้ 3 คน โดยผู ้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านัน
้ ทีจ
่ ะเป็ นผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นในการมาเข ้า
ร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นีผ
้ ู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให ้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได ้ โดยกาเครือ
่ งหมาย ใน  หน ้าชื่ อ
กรรมการอิสระหรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ทป
ี่ รากฏข ้างท ้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent
him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Chief Executive Officer of the Company by indicating
in the boxes in front of their names listed below.)



นายชวลิต พิชาลัย /Mr.Chavalit Pichalai
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / Independent Director and the Audit Committee Chairman อายุ / Age 60 ปี / Years
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร 10800
อยูบ
่ ้านเลขที่ 1035/49 ซอยกรุงเทพ – นนทบุร ี 35 ถนนกรุงเทพ – นนทบุร ี แขวงบางซือ
Residing at 1035/49 Soi Krungthep-Nonthaburi 35, Krungthep-Nonthaburi Road, Bang Sue Sub-District, Bang Sue District
Bangkok 10800

 เรืออากาศเอก ศิรเิ ดช จุลเปมะ / Captain Siridech Julpema

หรือ/or

่ ง / Independent Director and the Risk Management Committee Chairman
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย
อายุ / Age 65 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 40/9 หมูท
่ ี่ 8 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี 11000
Residing at 40/9 Moo 8, Bang Khen Sub-District, Muang District, Nonthaburi 11000

หรือ/or



นายสาธิต รังคสิร ิ / Mr. Satit Rungkasiri
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม / Independent Director,
Audit Committee Member, and Corporate Governance and Social Responsibility Committee Member อายุ / Age 56 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 276 ซอยลาดพร ้าว 130 (มหาดไทย) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residing at 276 Soi Lat phrao 130 (Mahatthai), Klong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 10240

หรือ/or



นางสาวปิ ยะธิดา ประดิษฐบาทุกา /Miss Piyathida Praditbatuga
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / Independent Director and Audit Committee Member อายุ / Age 45 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 88 สุขม
ุ วิท 55 (ทองหล่อ) ทองหล่อ 8 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 88 Sukhumvit 55 (Thonglor) Thonglor 8, North Khlongtan Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110

หรือ/or



นายพงษ์ดษ
ิ ฐ พจนา / Mr. Pongdith Potchana กรรมการผู ้จัดการใหญ่ / Chief Executive Officer อายุ / Age 60 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 70/8 ซอยประวิทย์และเพือ
่ น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Residing at 70/8 Soi Prawit and Friends, Ladyao Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

หรือ/or

หรือ/or

 ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age



ถนน / Road
อําเภอ/เขต/District

ตําบล / แขวง / Sub-District
จังหวัด / Province

ปี / year อยู่บ ้านเลขที่ / residing at
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code

ชื่ อ / Name__________________________ อายุ / Age
ปี / year อยูบ
่ ้านเลขที่ / residing at
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-District
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code
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หรือ/or



ชื่ อ / Name__________________________ อายุ / Age
ปี / year อยูบ
่ ้านเลขที่ / residing at
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-District
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี
2558 ในวันศุกร์ท่ ี 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ เลขที่
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General
Meeting Year 2558 (B.E.) to be held on Friday 10th April 2015 at 2.00 p.m. at Vibhavadi Ballroom, the Centara Grand at Central
Plaza Ladprao Bangkok Hotel, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak District, Bangkok or such other date, time and place as the
Meeting may be adjourned.

(4)

ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.
(โปรดกาเครือ
่ งหมาย

ระเบียบวาระที่ 1
Agenda No. 1

ระเบียบวาระที่ 2
Agenda No. 2

 ใน  / Please indicate  in the boxes.)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557 เมือ
่ วันที่ 28 มีนาคม 2557
To consider and approve the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting Year 2557 (B.E.) held on 28th March 2014



ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี ทผ
ี่ า่ นมาและกิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน ้า
To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s performances in previous year
and other activities to be performed in the future
วาระนีไ้ ม่มก
ี ารออกเสียงลงคะแนนเนือ
่ งจากเป็นเรือ
่ งทีเ่ สนอทีป
่ ระชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ เพื่อร ับทราบ
This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement.

ระเบียบวาระที่ 3
Agenda No. 3

ระเบียบวาระที่ 4
Agenda No. 4

ระเบียบวาระที่ 5
Agenda No. 5

้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พิจารณาอนุมต
ั งิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิน
To consider and approve the statements of financial position and the statements of income for the fiscal period
ended on 31st December 2014



ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปั นผล
To consider and approve the appropriation of the annual profit year 2014 and dividend payment



ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับ มอบฉั นทะมีสท
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
To consider the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s remuneration
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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ระเบียบวาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนผู ้ทีอ
่ อกตามวาระ
To consider the election of directors in place of those retired by rotation



ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

 การเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / Election of all directors
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
 การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
1. นายสุทศ
ั น์ ปัทมสิรวิ ฒ
ั น์ / Mr. Sutat Patmasiriwat กรรมการ / Director
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
2. นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ พจนา / Mr. Pongdith Potchana กรรมการ / Director
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
3. นางสาวประภา ปูรณโชติ / Miss Prapa Puranachote กรรมการอิสระ / Independent Director
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
4. นายประพนธ์ กิตจิ ันทโรภาส / Mr. Prapon Kitichantaropas กรรมการอิสระ / Independent Director
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
5. นายสมัคร เชาวภานันท์ / Mr. Samack Chouvaparnante กรรมการอิสระ / Independent Director
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
ระเบียบวาระที่ 7
Agenda No. 7

ระเบียบวาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
To consider and determine the Director’s remuneration



ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด ้วย / Agree

ไม่เห็นด ้วย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
To consider other businesses (if any)



ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as
appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด ้วย / Agree
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not
mine/ours as a shareholder.

(6)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) ของผู ้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
________
________
________
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(7)

ั เจน หรือในกรณีทท
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี่ ป
ี่ ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมี
สิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนังสือมอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือน
ว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is (are) not in accordance to my/our intentions specified
on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

่ / Signature
ลงชือ

___________________________________
(__________________________________)

ผู ้มอบฉันทะ / Shareholder

่ / Signature
ลงชือ

___________________________________
(__________________________________)

ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy

่ / Signature
ลงชือ

___________________________________
(__________________________________)

ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy

่ / Signature
ลงชือ

___________________________________
(__________________________________)

ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy

หมายเหตุ / Remarks
1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบ
ฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of
shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู ้ถือหุ ้นจะต ้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน ้อยกว่าจํานวนทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ (2) ได ้
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total number of shares specified in Clause (2) and cannot divide
those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีทม
ี่ รี ะเบีย บวาระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉั นทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached
supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข ้อกําหนดหรือข ้อบังคับใดกําหนดให ้ผู ้รับมอบฉันทะต ้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืน
่ ใด เช่น กรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็ นผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
ในกิจการเรือ
่ งใดทีไ่ ด ้เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว ้ในข ้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy
has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by
specifying in Clause (6).
5. ระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
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ใบประจําต่อแบบหน ังสือมอบฉ ันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จําก ัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 ในวันศุกร์ท่ ี 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร ้าว กรุง เทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจั กร กรุงเทพมหานคร หรือ ทีจ
่ ะพึงเลื่อ นไปในวัน เวลา และ สถานที่อ น
ื่ ด ้วย / in the
Shareholder’s Annual General Meeting Year 2558 (B.E.) to be held on Friday 10th April 2015 at 2.00 p.m. at Vibhavadi Ballroom, the Centara
Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok Hotel, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak District, Bangkok or such other date, time and place
as the Meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่
Agenda

เรือ
่ ง
Subject

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.

 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.



ระเบียบวาระที่
Agenda

เห็นด ้วย / Agree



ไม่เห็นด ้วย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

เรือ
่ ง
Subject

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.

 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.



ระเบียบวาระที่
Agenda

เห็นด ้วย / Agree



ไม่เห็นด ้วย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

เรือ
่ ง
Subject

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.

 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.



เห็นด ้วย / Agree



ไม่เห็นด ้วย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

่ / Signature
ลงชือ
วันที่ / Date
่ /Signature
ลงชือ
วันที่ / Date
่ / Signature
ลงชือ
วันที่ / Date
่ / Signature
ลงชือ
วันที่ / Date

___________________________________
(__________________________________)
___________________________________

ผู ้มอบฉันทะ / Shareholder

___________________________________
(__________________________________)
___________________________________

ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy

___________________________________
(__________________________________)
___________________________________

ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy

___________________________________
(__________________________________)
___________________________________

ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy
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