
้้�่ ่�มาประ่ม้ิ�ว่ตนเอง โปรินำา้นงั่ือับบัน่ �มาแ่ิงต�อ่นกังาน่ง่ะเบ่่นในวนัประ่ม้ิ�ว่
Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person.

        เข่่น่่�............................................................................. 
        Written at  

เ่ข่ะเบ่่น้้�ื ือ้้�น.................................................................  วนั่่�.............เิือน...................................่.ศ. ................ 
Shareholder’s Registration No.      Date       Month         Year 

(1)  ข�า่เจ�า............................................................................   ่ญั่าต.่.......................................................................... 
       I/We       Nationality
      อ่้�บ�านเ่ข่่�.............................................................................................................................................................................. 
      Address
(2)  เป็น้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)  
      Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited
      โิ่ืือ้้�น่ามญัจำานวน่ั�ง่่ �นรวม......................................้้�น      แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�เ่�ากบั..........................เ่่่ง ิงัน่ �
      Holding the total amount of                                    shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
 ้้�น่ามญั.................................................................้้�น       ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�เ่�ากบั................................เ่่่ง
 Ordinary share                                                 shares and are entitled to vote equal to vote
(3)  ขอมอบันั่ะใ้� (้้�ื ือ้้�น่ามารืมอบันั่ะใ้�กรรมการอ่่ระของบร่ั ั่ก็ไิ�)
       Hereby appoint (the shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)
      1. ่ื�อ...................................................................................................................................................อา่.้.........................ป่ 
 Name                                                                 age                  years, 
 อ่้�บ�านเ่ข่่�......................................ืนน..................................................ต ำาบ่/แขวง...................................................... 
 residing at   Road                                 Tambol/Kwaeng 
 อำาเภอ/เขต........................................จงั้วัิ ..............................................ร้ั่ ไปรั์่่.์..............................................้รอื
 Amphur/Khet   Province                              Postal Code                                 or
      2. ่ื�อ...................................................................................................................................................อา่.้.........................ป่ 
 Name                                                                 age                  years, 
 อ่้�บ�านเ่ข่่�......................................ืนน..................................................ต ำาบ่/แขวง...................................................... 
 residing at   Road                                 Tambol/Kwaeng 
 อำาเภอ/เขต........................................จงั้วัิ ..............................................ร้ั่ ไปรั์่่.์..............................................้รอื
 Amphur/Khet   Province                              Postal Code                                 or

หนังำือมอัฉันทะ ( แัั ้)
Proxy (Form B)

(ป่ิอากรแ่ตมป์   
20 บา่)

(Duty Stamp  
20 Baht)

้น�า่่� 1 ของจำานวน 7 ้น�า
57บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



้รอืมอบันั่ะใ้�กรรมการอ่่ระแ่ะกรรมการตรวจ่อบ ิงัน่ �
or to appoint  the following Independent Director and A Member of the Audit Committees as follows:
 นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์อา่ ้71 ป่
       Ms. Vrinporn Uer-anant aged 71 years old
 ทีอ่ย้่    เ่ข่่� 80 ้ม้�บ�าน่น่เก�า ืนนศรน่ครน่่ร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กร้งเ่่ 
 Address   No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok 
 หมายเหิุ :  วาระ่่� 1 ืงึ วาระ่่� 8 กรรมการไม�ม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั่ก้วาระ่่�เ่นอในการประ่ม้ครั�งน่ �  

No special interest on the agenda 1 – 8 proposed to this AGM 
           ม่ / Yes  ไม�ม่ / No

 คนใิคน้นึ�งเ่่่งคนเิ่่วเป็น้้�แ่นของข�า่เจ�าเ่ื�อเข�าร�วมประ่ม้แ่ะออกเ่่่ ง่งคะแนนในการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�
ืือ้้�น ครั�ง่่� 61 ในวนัองัคาร่่� 20 เมัา่น 2564 เว่า 10.00 น. ์ ้�องประ่ม้ MR 211 ่ั�น 2 ศน้่ก์ารประ่ม้นานา่าต่ไบเ่ค เ่ข่่� 88 
ืนนบางนา-ตราิ กม.1 เขตบางนา กร้งเ่่ม้านคร ้รอื่่�จะ่งึเ่ื�อนไปในวนั เว่า แ่ะ่ืาน่่�อื�นิ�ว่

 (4)  ข�า่เจ�าขอมอบันั่ะใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนแ่นข�า่เจ�าในการประ่ม้ครั�งน่ � ิงัน่ �
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

 Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of 
Shareholders No.61 on Tuesday 20th April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR211 2nd  Floor of Business International 
Trade & Exhibition Centre, No. 88 Bangna-Trad Road, Km.1, Bangna, Bangkok Metropolis or such other date, time and place 
as may be postponed or changed.

วาัะที ่1  พจิาัีาััััองัายงานกาัปัะุุมใหญ่ำามัญปัะจำาปี้้�ถอืหุ�น้องััิษัท คั้ังที ่60 เมือ่วันที ่4 ำิงหาคม 2563
   To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 60 held on 4th August 2020

 นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์อา่ ้80 ป่     
       Mr. Krit Indhewat aged 80 years old
 ทีอ่ย้่    เ่ข่่� 64/64 ้�อง 25D คา่่่ ต�า แมน่ั�น ซอ่่ข้ม้ว่่ 11 ืนน่ข้ม้ว่่ แขวงค่องเต่ เขตวฒันา 
   กร้งเ่่ม้านคร 10110 
 Address  No. 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhuvmit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, Bangkok 
   10110  
 หมายเหิุ :  วาระ่่� 1 ืงึ วาระ่่� 4 แ่ะวาระ่่� 6 ืงึวาระ่่� 8 กรรมการไม�ม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั แต�ในวาระ่่� 5 – การแต�งตั�ง

กรรมการออกตามวาระ กรรมการม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั
   There is no special interest on the agenda 1 – 4 and 6 - 8 proposed to this AGM but there is special

interest on the agenda 5 regarding the appointment of the retired director.
          ม่ / Yes  ไม�ม่ / No

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

้น�า่่� 2 ของจำานวน 7 ้น�า
58 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



้น�า่่� 3 ของจำานวน 7 ้น�า

วาัะที ่3

To consider and approve the Company’s Financial Statements, Statements of financial position and Statements of 
comprehensive income for the year ended 31st December 2020

พิจาัีาอนุมัิิและััััองงักาัเงิน้องััิษัท ได�แก่ งัแำดงฐานะทางกาัเงิน และงักำาไั้าดทุนเั็ดเำั็จ 
ี วันที ่31 ์ันวาคม 2563

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

วาัะที ่4   พจิาัีาอนุมัิกิาัจดัำัักำาไัจาก้ลกาัดำาเนินงานปัะจำาปี 2563 และ กาัจ่ายเงนิปัน้ล
    To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 2020 and dividend payment

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

To consider and approve appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely Mr. Subpachai 
Lovanit, Mr. Vibool Uer-anant, Mr. Krit Indhewat and Mrs. Kasumi Takeuchi 

พิจาัีาอนุมัิิกาัแิ่งิั้งกััมกาัแทนกััมกาัที่คัักำาหนดออกจากิำาแหน่งิามวาัะ มีัายนามดังนี ้
นายศุภุัย หล่อวีิุย� นายวิั ล้ย� เอือ้อนันิ� นายกฤษี� อนิเทวัฒน� และนางำาวคาำุม ิทาเคะอุจ ิ

วาัะที ่5  

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การแต�งตั�งกรรมการ่ั�ง่้ิ

การแต�งตั�งกรรมการรา่บค้ค่
To elect each director individually
ก) นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่ ์  A) Mr. Subpachai Lovanit

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

ข) นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต ์  B) Mr. Vibool Uer-anant
เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

59บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



ค) นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์  C) Mr. Krit Indhewat 

ง) นาง่าวคา่ม่้ ่าเคะอจ่้  D) Ms. Kasumi Takeuchi 

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

วาัะที ่7   พจิาัีาอนุมัิค่ิาิอัแทนกััมกาั และกััมกาัุุดย่อยิา่ง ๆ ำำาหัััปี 2564 
              To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2021

วาัะที ่6   พจิาัีาอนุมัิแิิง่ิัง้กััมกาัใหม่ - นายมาคซมิลิาน พัิำโิฟเุค
To consider and approve the appointment of one additional director Mr. Maksimiljan Pristovsek

วาัะที ่8  พจิาัีาอนุมัิแิิง่ิัง้้้�ำอััญัุ ีและกำาหนดค่าิอัแทนปัะจำาปี 2564
   To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2021 and to fix their remuneration

วาัะที ่9  พจิาัีาเั่ืองอืน่ๆ (ถ�าม)ี   
To consider and approve the amendment of Memorandum of Association regarding the Objectives of the Company

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

้น�า่่� 4 ของจำานวน 7 ้น�า
60 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



ก่จการใิ่่�้้�รบัมอบันั่ะไิ�กระ่ำาไปในการประ่ม้นั�น ใ้�ื ือเ่มือนว�าข�า่เจ�าไิ�กระ่ำาเอง่ก้ประการ
Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.                                                                                                               

การ่งคะแนนเ่่่ งของ้้�รบัมอบันั่ะในวาระใิ่่�ไม�เป็นไปตาม่่�ระบไ้ว�ใน้นงั่ือมอบันั่ะน่� ใ้�ื ือว�าการ่งคะแนนเ่่่ ง
นั�นไม�ื ก้ต�องแ่ะไม�ใ่�เป็นการ่งคะแนนเ่่่งของข�า่เจ�าในฐานะ้้�ื ือ้้�น
Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and 
shall not be the vote of the shareholder.

ในกร์่่่�ข�า่เจ�าไม�ไิ�ระบค้วามประ่งคใ์นการออกเ่่่ ง่งคะแนนในวาระใิไว� ้ รอืระบไ้ว�ไม�่ ัิ เจน ้ รอืในกร์่่่�่่�ประ่ม้
ม่การ่่จาร์า้รอืมตใ่นเรื�องใิ นอกเ้นือจากเรื�อง่่�ระบไ้ว�ข�างต�น รวมืงึกร์่่่�ม่การแก�ไขเป่่�่ นแป่ง ้ รอืเ่่�มเตม่ข�อเ่จ็
จรง่ประการใิ ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
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 Holder shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(5) 
 
 
 
 

(6)

• กร้์าแนบ่ำาเนาบัตรประ่า่น   
   ่ร�อมเซ็นต์รับรอง่ำาเนาื้กต�อง
• Please enclose a certified
   copy 

่งนาม/Signed..............................................................้้�มอบััน่ะ/Grantor                       
         (.............................................................)
 

่งนาม/Signed.............................................................้้�รับมอบััน่ะ/Proxy
                      (............................................................. )

่งนาม/Signed.............................................................้้�รับมอบััน่ะ/Proxy
                      (............................................................. )

้มา่เ้ต้
้้�ื ือ้้�น่่�มอบันั่ะจะต�องมอบันั่ะใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะเ่่่งรา่เิ่่วเป็น้้�เข�าประ่ม้แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนนไม�่ ามารื
แบ�งแ่กจำานวน้้�นใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะ้่า่คนเ่ื�อแ่กการ่งคะแนนเ่่่งใิๆ
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf 
and all votes of shareholder may not be split among more than one Proxy
วาระเ่ือกตั�งกรรมการ่ามารืเ่ือกตั�งกรรมการ่ั�ง่้ิ ้รอืเ่ือกตั�งกรรมการเป็นรา่บค้ค่
In the Agenda relating the election of Directors, it is appropriate to elect either nominated Directors as a whole 
or elect each nominated Director individually.
ในกร์่่่�ม่วาระ่่�จะ่่จาร์าในการประ่ม้มากกว�า่่�ระบไ้ว�ข�างต�น ้ ้ �มอบันั่ะ่ามารืระบเ้่่�มเตม่ไิ�ในใบประจำาต�อแบบ
้นงั่ือมอบันั่ะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the 
Proxy form B attached to this notice.

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3.

้น�า่่� 5 ของจำานวน 7 ้น�า
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้น�า่่� 6 ของจำานวน 7 ้น�า

ใัปัะจำาิอ่แััหนังำือมอัฉันทะ  (แัั ้)
Annex to the Proxy (Form B)

การมอบันั่ะในฐานะเป็น้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)
The appointment of Proxy by a shareholder of ALUCON Public Company Limited 

 ในการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น ครั�ง่่� 61 ในวนั่่� 20 เมัา่น 2564 เว่า 10.00 น. ์ ้�องประ่ม้ MR211 ่ั�น 2 
ศน้่ก์ารประ่ม้นานา่าต่ ไบเ่ค ้รอื่่�จะ่งึเ่ื�อนไปในวนัเว่าแ่ะ่ืาน่่�อื�นิ�ว่

 For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 61 to be held on 20th April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting 
Room MR211, 2nd Floor, Business International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok or any adjournment at any date, 
time and place thereof

วาระ่่�................................เรื�อง.......................................................................................................................................................  
Agenda   Subject:

วาระ่่�................................เรื�อง.......................................................................................................................................................
Agenda   Subject:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

62 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



วาระ่่�................................เรื�อง....................................................................................................................................................... 
Agenda   Subject:

วาระ่่�................................เรื�อง.......................................................................................................................................................  
Agenda   Subject:

วาระ่่�................................เรื�อง เ่ือกตั�งกรรมการ (ต�อ) 
Agenda   Subject: Election of Directors (Continued)
 ่ื�อกรรมการ........................................................................................................................................................................
 Name of Director

 ่ื�อกรรมการ........................................................................................................................................................................
 Name of Director

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain
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