
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจ้า    สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหัสไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที่       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหัสไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ  
Appoint the Independent Directors of the Company 
 นางพชันี สุธีวิตานันท์ 

Mrs. Patchanee Sutheewitanan or  
 นายนึกรัก ใบเงิน 

Mr.  Nuekrak Baingern 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่ส่ งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมส ามัญ 
ผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   2.     
If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark ✓ at  2.  
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
Enclosure 5 

 



ทั้งน้ี ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู ้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเขา้ประชุม 
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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาอื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
on Wednesday, April 28, 2021 at 2.00 p.m. at through Electronic Media (E-Meeting), or such other date and time as the meeting may be held.   

(3) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ีดังน้ี 

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

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman   

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
Agenda item no. 2 To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 31 July 2020 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda item no. 3  To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2020  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company 
for the fiscal year ended December 31, 2020 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

Agenda item no. 5 To consider and approve the annual dividend payment and the allocation of annual net profit as  a legal reserve fund 
from 2020 operational results and to acknowledge the payment of interim dividend  

  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation  

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 
ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ 
 Director’s name Miss Chonticha Chitrarporn  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นายธนะชัย บณัฑิตวรภูมิ 
 Director’s name Mr. Tanachai Bunditvorapoom 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายธนวิจิตร องัคพิพฒันชัย 
 Director’s name Mr.  Tanavijit Ankapipatchai   
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

4.  ช่ือกรรมการ  นายมณฑล สุดประเสริฐ 
 Director’s name Mr. Monton Sudprasert  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทัประจ าปี 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the aud itors’ remuneration for the year 

2021 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24.. 
Agenda item no. 9 To consider and approve the amendment to Clause 24. of the Company’s Articles of Association 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 



วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (if any) 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผู ้ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as spec ified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.  

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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.  

กิจการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vo ting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  

                                                   ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 



หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf  
(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business  
3. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้

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

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy  Form C. 
provided. 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลาอื่นด้วย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on  Wednesday, April 28, 2021 at 2.00 p.m. through Electronic Media (E-Meeting), or such 
other date and time as the meeting may be held. 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

 


