
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั0งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository 

and keeper) 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที�                                                      
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน         พ.ศ  
 Date              Month                        Year 
 
(1) ขา้พเจา้   สัญชาติ                    

I/We                                                                                                nationality                               
อยู่เลขที�                                ซอย                                       ถนน                                                    ตาํบล/แขวง                                                 

 residing/located at no.        Soi                                        Road   Tambol/Kwaeng 
 อาํเภอ/เขต                                            จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์    
  Amphur/Khet                                    Province                                                              Postal Code 

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
As the Custodian of 

 ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
who is a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 
 
โดยถือหุน้จาํนวนทั`งส̀ินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน̀ี 
Holding the total number of                                            shares    and have the rights to vote equal to                                             votes as follows 
�  หุน้สามญั                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                     votes  
�  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares     and have the rights to vote equal to                                             votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

�   1. ชื�อ                                                                 อายุ                    ปี อยู่บา้นเลขที�      
            Name                                                            age                    years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ตาํบล/แขวง                อาํเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                                 Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์          
            Province                                Postal Code                             
       หรือ/Or 

 ชื�อ                                                                 อายุ                    ปี อยู่บา้นเลขที�      
             Name                                          age                     years residing/located at no. 
             ถนน                                       ตาํบล/แขวง                              อาํเภอ                        

                                                                                 Road                                      Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet   
                                                                                 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
                                                                                 Province                                  Postal Code                                   

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว/anyone of these persons 
 
                                               �   2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทั คือ 

  Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
� ศาสตราจารยก์ติติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ ์/ Emeritus Professor Supapun Ruttanaporn  

หรือ/Or  
� นายสุพฒัน ์ลิมปาภรณ ์/Mr. Supat Limpaporn 

 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556)  
(Profiles of the above directors are specified in the attachment no. 3 of the Notice of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders) 
ทั`งน̀ี ในกรณีที�กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระที�เหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระ
ที�ไม่สามารถเขา้ประชุมเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัที� 29 
มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ สาํนกังานของบริษทัฯ เลขที� 909 หมู่ที� 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

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

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาทาํเครื�องหมาย 
� ที�  � 1.ระบุชื�อผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark � at � 1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
� ที�  � 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ�ง     
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark � at � 2. and choose 
one of these independent directors 
 



In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed 
as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the meeting as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at  
the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2013 at 10.00 hours at the Company’s office located at 909 Moo 4, Bangpoo 
Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร̀ังน̀ีดงัน̀ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

�  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั`งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

�  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows: 

�   หุน้สามญั                หุน้     และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       ordinary share                shares and have the rights to vote equal to                     votes  

�   หุน้บุริมสิทธิ                หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share                shares and have the rights to vote equal to                                                votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั`งหมด      เสียง 
Total rights to vote equal to 

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

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                           (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

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

 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 
Agenda Item No. 1 To consider and certify the minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        � เห็นดว้ย           เสียง � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ0นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 
Agenda Item No. 2  To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2012 

(ไม่มีการลงมติในวาระน̀ี / No casting of votes for this agenda) 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ�งตรวจสอบแล้วสําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี 

Agenda Item No. 3  To consider and approve the Company's audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2012 and the 
auditor’s report 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        � เห็นดว้ย           เสียง � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the distribution of dividend for the fiscal year ended December 31, 2012 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        � เห็นดว้ย           เสียง � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 



วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� แต่งตั`งกรรมการทั`งชุด 
Vote for all of the directors nominated 

        � เห็นดว้ย           เสียง � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 

� แต่งตั`งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for each nominated director individually 
ชื�อกรรมการ                       นายชู ชี หยวน  
Director’s name                  Mr. Chu, Chi-Yuan  

              � เห็นดว้ย         เสียง     � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 

ชื�อกรรมการ                       นางสาวนิรมล ตนัติพนูธรรม  
Director’s name                  Ms. Niramol Tantipuntum  

              � เห็นดว้ย         เสียง     � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve        votes           Disapprove  votes Abstain       votes 

ชื�อกรรมการ                        ศาสตราจารยก์ติติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ ์  
Director’s name                   Emeritus Prof. Supapun Ruttanaporn  

              � เห็นดว้ย         เสียง     � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
Approve  votes           Disapprove  votes Abstain       votes 

วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2556 
Agenda Item No. 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2013 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        � เห็นดว้ย           เสียง � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 

วาระที� 7                     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั0งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2556 

Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the fiscal year ended December 31, 2013 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        � เห็นดว้ย           เสียง � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
      Approve          votes       Disapprove  votes Abstain       votes 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 8 Other Business (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน̀ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั`นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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. 

 
กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
        

ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(……………………………………….) 

ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น̀ี ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั`งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั`น 
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. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided. 



ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
A proxy is granted by a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัที� 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ สํานกังานของบริษทัฯ เลขที� 909 หมู่ที� 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  

ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
For the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2013 at 10.00 hours at the Company’s office located at 909 Moo 4, Bangpoo 

Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
� วาระที�                    เรื�อง             

Agenda Item No.                  Re : 
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย           เสียง   � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
Approve          votes         Disapprove  votes Abstain       votes 

� วาระที�                    เรื�อง             
Agenda Item No.  Re : 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย           เสียง   � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
Approve          votes         Disapprove  votes Abstain       votes 

� วาระที�                    เรื�อง             
Agenda Item No.  Re : 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย           เสียง   � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
Approve          votes         Disapprove  votes Abstain       votes 

� วาระที�                    เรื�อง             
Agenda Item No.  Re : 

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

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน̀ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย           เสียง   � ไม่เห็นดว้ย  เสียง  � งดออกเสียง       เสียง 
Approve          votes         Disapprove  votes Abstain       votes 

 
 


