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

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

  วัน.................... เดือน ....................................... ปี .................. 
  Date…………….. Month………………….………… Year…………….. 
 
(1) ข้าพเจ้า .................................................................สัญชาติ ..........................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่........................ถนน....................................... 

I/We…………………………………………………………. Nationality ………………….Having office located at…………………. Road……………………… 
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
Tambol/Sub-district………………………….Amphur/District…………………………….Province………………………Postal Code……………………… 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ………………………………………………………………….................................... 
As the custodian of…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชโย กรุป๊ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือรวมจำนวนทั้งสิ้น ............................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี้ 
Holding a total of ……………………………………... shares and have the voting right of…………………………………… votes as follows:                                             
หุ้นสามัญ....................................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................................เสียง 
Ordinary share…………………………………………… shares having the voting right of……………………………………………… votes    
หุ้นบุริมสิทธิ................................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................................เสียง 
Preference share……………………………………….. shares having the voting right of……………………………………………….votes 

(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ชื่อ                                     อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที่        
Name                                age            years residing/located at no.     
ถนน                                       ตำบล/แขวง    อำเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng       Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             
หรือ/Or 

 ชื่อ                                     อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที่        
Name                                age            years residing/located at no.     
ถนน                                       ตำบล/แขวง    อำเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng       Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย 
✓ ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ 
at  1. and provide details of 
the proxies. 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นายธีรณัฎฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์   Mr.Teeranut  Thangsatapornpong 
  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพันธุ์  Air Chief Marshal Anon Jarayapant 
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยาม
ก ร รม ก า รอิ ส ร ะ  ต าม สิ่ ง ที่ ส่ ง ม าด้ ว ย  6) (Profiles of the Independent Director for 
Appointment as Proxy and Definition of Independent Director as set out in 
Enclosure 6) 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564  
ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
รูปแบบ และสถานที่อื่นด้วย   

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021 on Monday, October 18, 2021, through the Electronic Media (E-EGM) or such other date, time, 
form, and place as the meeting maybe postponed.  

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้
      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: 
       หุน้สามญั …………………………………….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง 
            Ordinary share                       shares having the voting right of                                   votes 
       หุน้บุริมสิทธิ …………………………………..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง 
            Preference share                      shares having the voting right of                                  votes 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด …………………………………………….เสียง 
      Totaling                                                                          votes 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
Agenda 1 To adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย 
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ 
at  2. and select the 
Independent Director. 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 4 ,407 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital of THB 2,203.50 from the 
registered capital of THB 599,987,721.50 to THB 599,985,518.00 by canceling 4,407 unissued shares, 
with a par value of THB 0.50 per share 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company to be in line with the reduction of the Company’s registered capital 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23 ,500 ,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 4 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 23,500,000 from 
the existing registered capital of THB 599,985,518 to THB 623,485,518 by issuing 47,000,000 newly 
issued ordinary shares with a par value of THB 0.50 per share 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 5  To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company to be in line with the increase of the Company’s registered capital 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

Agenda 6  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to 
accommodate the adjustment of rights of CHAYO-W1 Warrants and the adjustment of rights of 
CHAYO-W2 Warrants 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 
2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง 

Agenda 7  To consider and approve the increase in the limit of the issuance and offering of debentures and/or 
bills of exchange from the amount not exceeding THB 2,500,000,000 to THB 5,000,000,000 at any 
given time 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes         Abstain……………………...votes  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 
Agenda 8  To consider and approve the amendment of the Articles 30, 40, and 42 of the Company's Articles of 

Association 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
 Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9   Other matters (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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 
                              (........................................................................) 

อากรแสตมป์ 
20.-บาท 

Duty Stamp 
of Baht 20 
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หมายเหต/ุRemarks:   
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 and keeper. 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Documents required to be submitted with this proxy form are: 
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
       A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
           A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 
18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบ 
และสถานที่อื่นด้วย 
Authorization on behalf of a shareholder of Chayo Group Public Company Limited at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Monday, October 18, 2021, through the Electronic Media (E-EGM) or such 
other date, time, form, and place as the meeting maybe postponed.  

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
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 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย……………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve.................votes        Disapprove………………….. votes        Abstain……………………...votes  

 


