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อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Revenue Stamp
20 Baht

Form of Proxy, Form C.
เขียนที่
Made at

1. ข้าพเจ้า

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ
่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing/located at No.

Road

Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รบ
ั ฝากและดูแลหุน
้ (Custodian) ให้กบ
ั
In our capacity as the custodian for
ซึง่ เป็ นผูถ
้ ือหุน
้ ของ บริษท
ั อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) โดยถือหุน
้ จานวนทัง้ สิน
้ รวม

หุน
้ และ

Being a shareholder of Inter Pharma Public Company Limited, holding

shares in total

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

Which are entitled to cast

votes as follows:

หุน
้ สามัญ

หุน
้

Ordinary shares

shares in total which are entitled to cast

votes

หุน
้ บุริมสิทธิ

หุน
้

เสียง

Preferred shares

shares in total which are entitled to cast

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

votes

2. มอบฉันทะให้
I/We wish to appoint
 ชือ
่ /Name ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์อด
ุ ม คชินทร
อยูบ
่ า้ นเลขที่

85

Residing/located at No.
อาเภอ/เขต

ซอย

ฉิมพลี 14/2

Soi

ตลิง่ ชัน

-

Road
จังหวัด

Amphur/Khet

ถนน

อายุ/Age

67

ตาบล/แขวง

ปี /Years
ฉิมพลี

Tambol/Kwaeng

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือ/or  ชือ
่ /Name

อายุ/Age

ปี /Years

อยูบ
่ า้ นเลขที่

ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing/located at No.

Soi

Road

Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

หรือ/or  ชือ
่ /Name

อายุ/Age

อยูบ
่ า้ นเลขที่

ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing/located at No.

Soi

Road

Tambol/Kwaeng

1

10170

ปี /Years
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อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ
่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ
้ ือ
หุน
้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่
140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน
้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ทีจ่ ะพึง่ เลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด้วย
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting
of Shareholders (AGM), which will be convened via electronic means (E-Meeting) to be held on Monday 26th
April 2021 at 09.00 a.m. at Meeting Room, 197/1 Moo 1 Suksawad Road, Pak Khlong Bang Plakot, Phra Samut
Chedi, Samut Prakan 10290 or such other date, time and place as may be adjourned
3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน
้ ทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื และมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:
 หุน
้ สามัญ

หุน
้

Ordinary shares
 หุน
้ บุริมสิทธิ
Preferred shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares in total which are entitled to cast

votes

หุน
้

เสียง

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares in total which are entitled to cast

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทง้ ั หมด

เสียง

Total:

votes

votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following
manners:
 วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอ
ื หุน
้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
1/2020 on 6 August 2020
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

2

Disapprove

Abstain
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 วาระที่ 2

รับทราบการออกและเสนอขายหุน
้ กูว้ งเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทัง้ นี้ภาระหนี้รวมทัง้ หมดของบริษท
ั ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจานวน 460 ล้านบาท

Agenda 2

To acknowledge the issuance and offering of debentures in the amount of not exceeding 300
million Baht, provided that the total debt burden of the Company at any given time must not
exceed the amount of 460 million Baht.
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 3
Agenda 3

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณารับทราบผลดาเนินงานของบริษท
ั ประจาปี 2563
To acknowledge of the Company’s operating result for fiscal year 2020
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 4
Agenda 4

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the annual financial statements for the period ended 31 st December
2020.
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 5

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็ นหุน
้ และเงินสด สาหรับผลดาเนินงาน
ของบริษท
ั ฯ ในปี 2563

Agenda 5

To consider and approve the allocation of funds as legal reserves and to consider the
payment of stock dividends and cash for the Company's performance in 2020
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

3

Disapprove

Abstain
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 วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมตั ก
ิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษท
ั เพือ
่ รองรับการจ่ายหุน
้ ปันผล
To consider and approve the increase of the Company's registered capital to support the
stock dividend payment
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 7
Agenda 7

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษท
ั ฯ เพือ
่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of
Association to align with the increase in registered capital
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 8
Agenda 8

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ
To elect directors to replace those who are retired by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appointment of the entire board
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of any director(s)
ชือ
่ กรรมการ

นายอุดม คชินทร

Name of Director

Mr. Udom Kachintorn

 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ
่ กรรมการ

นายปิ ยะมิตร ศรีธรา

Name of Director

Mr. Piyamitr Sritara

 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Approve

4

Disapprove

Abstain
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ชือ
่ กรรมการ

นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช

Name of Director

Miss Napaporn Dechakarat

 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Approve
 วาระที่ 9
Agenda 9

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมตั ก
ิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 10

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมตั แ
ิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนปี 2564

Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the remuneration
for the year 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve
 วาระที่ 11

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Any other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บ
ั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน
้
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ
้ ือหุน
้
If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form,
those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the
shareholder.
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6. ในกรณีทข
ี่ า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ ในกรณีทท
ี ่ ีป
่ ระชุมมี
การพิจารณา หรือ ลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือ เพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or
resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant
facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
กิจการใดทีผ
่ รู้ บ
ั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทผ
ี่ รู้ บ
ั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอ
ื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our
instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชือ
่ / Signed

ผูม
้ อบฉันทะ/Grantor

(

)

ลงชือ
่ / Signed

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ/Grantee

(

)

ลงชือ
่ / Signed

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ/Grantee

(

)

ลงชือ
่ / Signed

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ/Grantee

(

)

หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ

ค.

นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ู้ถอ
ื หุน
้ ทีป
่ รากฎชือ
่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บ
ั ฝากและดูแลหุน
้ ให้เท่านัน
้

This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore
investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถอ
ื หุน
้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed
to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
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(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบ
ั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial
business.
3. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน
้ ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not
be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any
director(s).
5. ในกรณีทีม
่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม
้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make
additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ
้ ือหุน
้ ของ บริษท
ั อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Inter Pharma Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน
้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500หรือ
ทีจ่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be convened via electronic
means (E-Meeting) to be held on Monday 26th April 2021 at 09.00 hrs. at Meeting Room, 140/9 ITF Tower, 9th
Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500. or such other date, time and place as may be
adjourned
 วาระที่

เรือ
่ ง

Agenda Item

re:

 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

เรือ
่ ง

Agenda Item

re:

 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

เรือ
่ ง

Agenda Item

re:

 (ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes
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 วาระที่
Agenda Item

เรือ
่ ง

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ

re: To elect directors to replace those who are retired by rotation
ชือ
่ กรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

ชือ
่ กรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

ชือ
่ กรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes
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Disapprove

Abstain

