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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C) 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 
 
เขียนที่........................................................................ 
Written at 

 วัน............ เดือน .................................. ปี ................ 
 Date      Month                       Year 
 
(1) ข้าพเจ้า .................................................................สัญชาติ ..................ส านักงานต้ังอยู่เลขที่......................ถนน................................... 

I/We                                                                      Nationality              Having office located at               
Road 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์................................ 
Sub-district                                     District                                          Province                              Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ ………………………………………………………………….............. 
As the custodian of 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited 
โดยถือรวมจ านวนทั้งสิ้น ............................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังน้ี 
Holding a total of                                      shares and have the voting right of                             votes as follows:                                             
หุ้นสามัญ...................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง 
Ordinary share                                          shares having the voting right of                                          votes    
หุ้นบุริมสิทธิ................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง 
Preference share                                        shares having the voting right of                                         votes 
 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint  

1) ชื่อ..................................................................................................................................อายุ.......................................ปี 
Name                                                                                              age                            years 
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ 
District                                         Province                                 Postal Code           or 
 

2) ชื่อ..................................................................................................................................อายุ.......................................ปี 
Name                                                                                                                             age                                  
years 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3 

หน้า 2 ของ 8 

 

อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ 
District                                        Province                                  Postal Code                             or 
 

3) ชื่อ..................................................................................................................................อายุ.......................................ปี 
Name                                                                                             age                             years 
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
Residing/located at no.         Road                                    Sub-district 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
District                                        Province                                  Postal Code 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤสจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) ณ ห้องประชุม ประชุมเจมิน่ี (Gemini) ชั้น 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extra-ordinary General 
Meeting of Shareholders No. 2/2019 on Friday, 8 November, 2019 at 10.00 a.m. (the Registration starts at 9.00 a.m.), at 
Gemini Meeting Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Khampangphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, 
Bangkok 10210 or such other date, time and place as the meeting maybe postponed.  

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถอืและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนได้ 
      Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having right to vote 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
      Grant certain of my/our proxy as follows: 
       หุ้นสามัญ …………………………………….หุ้น และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง 
            Ordinary share                       shares having the voting right of                                   votes 
       หุ้นบุริมสิทธิ …………………………………..หุ้น และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง 
            Preference share                      shares having the voting right of                                  votes 
      รวมสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด …………………………………………….เสียง 
      Totaling                                                                          votes 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

 
วาระท่ี 1   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าป ี2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 
Agenda 1 To certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 30 April 2019 
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve            votes          Disapprove                      votes        Abstain                    votes  

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) 
Agenda 2  To consider and approve the interim dividend payment (payment made in dividend shares and 

cash)   
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve            votes               Disapprove                 votes        Abstain                     votes 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 8 ,000 ,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตัดจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ได้ ซึ่งคงเหลือจาก
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 
1/2562 

Agenda 3  To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in the amount of THB 
8,000,000 from the existing registered capital of THB 308,000,000 to the new registered capital of 
THB 300,000,000 by adjusting the unallocated ordinary shares which are the leftover from the 
allocation of the issued ordinary shares under the general mandate pursuant to resolution of 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve            votes               Disapprove                 votes        Abstain                     votes 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 
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Agenda 4  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
Association (the registered capital) to be in line with the decrease of the Company’s registered 
capital 

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve            votes               Disapprove                 votes        Abstain                     votes 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 15,000,000 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 315 ,000,000 บาท 
(สามร้อยสิบห้าล้านบาท) 

Agenda 5  To consider and approve the increase of the registered capital of the Company by issuance of 
newly issued ordinary shares in the amount of THB 15,000,000 from the existing registered capital 
of Baht 300,000,000 (Three Hundred Million Baht) to a new registered capital of Baht 315,000,000 
(Three Hundred and Fifteen Million Baht) 

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve            votes               Disapprove                 votes        Abstain                     votes  

 
วาระท่ี 6   พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 
Agenda 6 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association (the registered capital) to be in line with the increase of the Company’s registered 
capital 

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
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          Approve            votes          Disapprove                      votes       Abstain                     votes  
 

วาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
Agenda 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares as to support the dividend 

shares payment from the increase of the Company’s registered capital 
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve           votes          Disapprove                      votes         Abstain                    votes  

 
วาระท่ี 8   พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8 To consider other matters (if any)  
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve           votes          Disapprove                      votes         Abstain                     votes  

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in 
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including 
in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and 
vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance 
with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
                      ลงลายมือชื่อ/Signed......................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                            (........................................................................) 
                                                                    

     ลงลายมือชื่อ/Signed.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                (........................................................................) 
 

      ลงลายมือชื่อ/Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               (........................................................................) 
 

     ลงลายมือชื่อ/Signed.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                              (........................................................................) 

หมายเหตุ/Remarks:   
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น 
 The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has 

appointed a custodian in Thailand to be the share depository. 
                  2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Documents required to be submitted with this proxy form are: 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
       A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her 

behalf 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
                            A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian 

business 
                  3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may 

not split his/her votes to different proxies to vote separately. 
                  4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual 

nominated directors, can be elected. 
                  5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in 

the Attachment to this Proxy Form C. 

อากรแสตมป ์
20.-บาท 

Duty Stamp 
of Baht 20 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) ณ ห้องประชุมเจมิน่ี (Gemini) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 
Authorization on behalf of a shareholder of Chayo Group Public Company Limited at Extra-ordinary General 
Meeting of Shareholders No. 2/2019 on Friday, 8 November, 2019 at 10.00 a.m. (the Registration starts at 9.00 
a.m.), at Gemini Meeting Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Khampangphet 6 Road, Talad 
Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 or such other date, time and place as the meeting maybe postponed.  

--------------------------------------------------------------- 
วาระที่.................... เรื่อง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve           votes                Disapprove                votes         Abstain                    
votes  

วาระที่.................... เรื่อง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve           votes                Disapprove                votes         Abstain                    
votes  

วาระที่.................... เรื่อง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve           votes                Disapprove                votes         Abstain                    
votes  

วาระที่.................... เรื่อง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve             votes              Disapprove                votes         Abstain                    
votes  

วาระที่.................... เรื่อง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve            votes               Disapprove                 votes        Abstain                   
votes  


