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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น

ให้เท่านัน้)  
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository 

and keeper) 
 
 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                                         เขยีนที ่                                                       
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดอืน    พ.ศ.   
 Date         Month              Year 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ                 อยู่เลขที ่                             ซอย                      
 I/We     nationality                 residing/located at no.         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย ์                   
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  
 

(2) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั มาสเตอร ์แอดจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง ดงันี้ 
Holding the total number of                                  shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follow 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

 ordinary share                                          shares     and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บุรมิสทิธ ิ                             หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                   votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                  อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที ่                  
    

Name                                             age              years residing/located at no. 
ถนน                                         ต าบล/แขวง                อ าเภอ                     
Road                                       Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet 
จงัหวดั                                  รหสัไปรษณีย ์                     
Province                               Postal Code                             
 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อายุ                ปี อยู่บา้นเลขที ่                    
Name               age            years residing/located at no. 
ถนน                            ต าบล/แขวง                   อ าเภอ                    
Road                          Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                  รหสัไปรษณีย ์    
Province                               Postal Code                                   
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว /Anyone of these persons 
 

 2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทัฯ คอื 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายชลชั ชนิธรรมมติร ์/ Mr.Chalush Chinthammit หรอื/or 
 นายดนัย ตัง้ศรวีริยิะกุล/ Mr.Danai Tangsriviyakul 
(รายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 
2/2564 โดยกรรมการอสิระไม่มสี่วนไดเ้สยีในทุกวาระ)  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่   1. ระบชุื่อ
ผูร้บัมอบอ านาจ 

If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่   2. และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2. and 
choose one of these members of the 
Independent Directors. 
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(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the 
Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 in this regard, the independent 
directors do not have any conflict of interest in every agenda.) 

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ใหก้รรมการอสิระทีเ่หลอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอสิร ะที่ไม่สามารถ
เขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2564 เวลา  14.00  น. 
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 on November 19, 2021 
at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-Meeting) or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงันี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
Agenda 1  To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, held on July 23, 2021 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 2   พิจารณาอนุมติัการเข้าท ารายการเก่ียวกบัการขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น 
 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  
Agenda 2          To consider and approve the sales of partial media advertising assets to Plan B Media Public Company Limited, which is a 
 connected person of the Company  

 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 137,554,231.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 848,440,465.90 บาท 
 เป็นจ านวน 710,886,234.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว แต่ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,375,542,314 หุ้น 
 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
Agenda 3  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 137,554,231.40 from the existing 
 registered capital of THB 848,440,465.90 to THB 710,886,234.50 by cancelling 1,375,542,314 authorized but unissued ordinary 
 shares, with a par value of THB 0.10 per share 
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate. 
  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda 4  To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 
 the reduction of Company’s registered capital 
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     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 710,886,234.50 บาท 
 เป็นจ านวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออก
 และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital of THB 270,599,070.70 from the existing registered 
 capital of THB 710,886,234.50 to THB 981,485,305.20 by issuing 2,705,990,707 newly issued ordinary shares, with a par value 
 of THB 0.10 per share, for the issuance and offering of newly issued ordinary shares to the existing shareholders on a pro 
 rata basis (Rights Offering) 

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda 6  To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 
  the increase of the Company’s registered capital 
 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
Agenda 7 To consider and approve the issuance and allocation of 2,705,990,707 newly issued ordinary shares of the Company, with a 
 par value of THB 0.10 per share, to offer to the existing shareholders on a pro rata basis (Rights Offering) 

  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other matters (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรื อลงมตใิน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 
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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจ้าได้
กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified 
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
ลงชื่อ/Signed ………………………………………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...………………………………………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………..…………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………………………………...……...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed ………………………………………………….……………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...……………………………………………….…….) 

ลงชื่อ Signed …………………………………………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...………………….........................................…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
 custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf. 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business. 
3. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั มาสเตอร ์แอดจ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2564 วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 on November 19, 2021. at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-Meeting) or 
such other date, time and place as the meeting may be held.  

----------------------------------------------------------------------- 

 ระเบียบวาระท่ี   เรื่อง   
Agenda no. Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 ระเบียบวาระท่ี   เรื่อง   
Agenda no. Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 ระเบียบวาระท่ี   เรื่อง   
Agenda no. Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 ระเบียบวาระท่ี   เรื่อง   
Agenda no. Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 


