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อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Form of Proxy, Form C. 

 

เขียนที ่  

Made at 

วนัที ่ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

1. ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  

I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง  

Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

Amphur/Khet Province Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  

In our capacity as the custodian for 

ซึง่เป็นผูถ้ือหุน้ของ บรษิทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนท ัง้สิน้รวม หุน้ และ 

Being a shareholder of Inter Pharma Public Company Limited, holding shares in total 

ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 

Which are entitled to cast  votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 

Ordinary shares  shares in total which are entitled to cast votes 

หุน้บรุิมสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 

Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes 

2. มอบฉนัทะให ้

I/We wish to appoint 

 ชือ่/Name ศาสตราจารย์ คลินิกเกยีรตคิณุ นายแพทย์อดุม คชินทร อายุ/Age 67 ปี/Years 

อยูบ่า้นเลขที ่ 85 ซอย ฉิมพลี 14/2 ถนน - ต าบล/แขวง ฉิมพลี  

Residing/located at No. Soi Road Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต ตลิง่ชนั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10170  

Amphur/Khet Province Postal Code 

หรือ/or  ชือ่/Name อายุ/Age ปี/Years 

อยูบ่า้นเลขที ่ ซอย ถนน  ต าบล/แขวง  

Residing/located at No. Soi Road Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

Amphur/Khet Province Postal Code 

หรือ/or  ชือ่/Name อายุ/Age ปี/Years 

อยูบ่า้นเลขที ่ ซอย ถนน  ต าบล/แขวง  

Residing/located at No. Soi Road Tambol/Kwaeng 
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อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

Amphur/Khet Province Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวนัพุธที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุม เลขที ่
140/9  อาคารไอทีเอฟ ช ัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders No. 1/2021, which will be convened via electronic means (E-Meeting) to be held on 

Wednesday 14th July 2021 at 3.00 p.m. 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 

 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้น้ี ดงัน้ี 

We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 

 Ordinary shares  shares in total which are entitled to cast votes 

 หุน้บรุิมสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 

Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ ัง้หมด เสยีง 

Total: votes 

 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้น้ี ดงัน้ี 

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners: 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

 Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบั 31 เรือ่ง การประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์ 

Agenda 2 To consider and approve the amendment of Article 31 of the Articles of Association of the 

Board of Directors' meeting via E-Meeting 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนทีย่งัไมไ่ดจ้ าหน่ายของบรษิทั 

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the undisposed registered capital of the Company 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

Agenda 4 Consideration on the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association 

to align with the reduction of the registered capital of the Company 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิทัใหแ้กผู่ถ้ือหุน้เดมิตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่้ถอื

หุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

Agenda 5 To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares to the 

existing shareholders (Right Offering) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที ่1 (IP-W1) ใหแ้กผู่ถ้ือ

หุน้เดิมของบรษิทัทีจ่องซ้ือและช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัสว่นการถือหุน้ 

Agenda 6 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase the Company's 

ordinary shares No. 1 (IP-W1) to the existing shareholders of the Company who subscribe 

and pay for the newly issued ordinary shares in proportion to their shareholding 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
Agenda 7 To consider and approve the increase of the Company's registered capital under a general 

mandate 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 8 To consider and approve the Company's registered capital increase 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน 

Agenda 9 Consideration of amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to 

align with the increase of registered capital of the Company 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไมเ่กนิ 67,679,919 หุน้ 

 Agenda 10 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of not more than 

67,679,919 shares 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 Agenda 11 Any other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 

5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถ้ือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

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. 

 

6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือ ในกรณีทีท่ีป่ระชุมมี

การพจิารณา หรือ ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้้างตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรือ เพิ่มเตมิ

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะใหถ้อืเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 

 

 

ลงชือ่ / Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

 

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Grantee 

( ) 

 

 

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Grantee 

( ) 

 

 

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Grantee 

( ) 

 

 

หมายเหตุ / Remarks 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถอืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

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. หลกัฐานทีต่้องแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถอืหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

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 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดียน (Custodian) 
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a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial 

business. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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. วาระเลือกต ัง้กรรมการสามารถเลือกต ัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลือกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any 

director(s). 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Inter Pharma Public Company Limited. 

 

ในการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564  ผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวนัพุธที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุม เลขที ่140/9  อาคารไอทีเอฟ ช ัน้ 9 ถนนสลีม  แขวงสรุยิวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

ทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย  

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, which will be convened via 

electronic means (E-Meeting) to be held on Wednesday 14th July 2021 at 3.00 p.m. 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 

 

 วาระที ่  เรือ่ง  

 Agenda Item re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เรือ่ง  

 Agenda Item re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เรือ่ง  

 Agenda Item re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 


