
ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (3.3) 

Enclosure 3 (3.3) 

หนา 1 ของ 9 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C) 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี.................................................................................. 

Written at …………………………..…………………….. 

  วนั.................... เดือน .................................. ปี ................... 

  Date………….. Month…….………… Year…………….. 

 

(1) ขา้พเจา้ .............................................................สญัชาติ .................สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี........................ถนน........................................ 

I/We………………………………………. Nationality …………….Having office located at……………. Road…………...……… 

ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต..................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

Tambol/Sub-district…………………….Amphur/District……………………….Province…………………Postal Code…………… 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั …………………………………………................................... 

As the custodian of……………………………………………………………………………………………………………………... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือรวมจาํนวนทั้งส้ิน ............................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสียง ดงัน้ี 

Holding a total of ……………………………………... shares and have the voting right of………………………votes as follows:                                             

หุน้สามญั....................................................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 

Ordinary share………………………………… shares having the voting right of………………………………………… votes    

หุน้บุริมสิทธิ................................................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 

Preference share……………………………….……….. shares having the voting right of………………………………….votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ช่ือ                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name                                age            years residing/located at no.    
ถนน                                       ตาํบล/แขวง    อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng       Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             
หรือ/Or 

 ช่ือ                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         
Name                                age            years residing/located at no.    
ถนน                                       ตาํบล/แขวง    อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng       Amphur/Khet 
 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If choosing No.1, please mark  at 
 1. and provide details of the 
proxies. 
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Province                                 Postal Code                             

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ 

Appoint the following Independent Director of the Company: 

  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ์ุ  Air Chief Marshal Anon Jarayapant 

  นายธีรณฎัฐ ์ ตั้งสถาพรพงษ ์  Mr.Teeranut  Thangsatapornpong 

 (รายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวติักรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบ

ฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  (Name and profile of the 

independent directors which the Company proposes to be appointed as proxy and definition 

of independent director of the Company as set out in Enclosure 4) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ในวนั

องัคารท่ี 27 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 

รูปแบบ และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2022 on Tuesday, December 27, 2022, at 10.00 hrs., through the Electronic Media (e-Meeting ) or such other date, time, form, and 

place as the meeting maybe postponed. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

      Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

      Grant certain of my/our proxy as follows: 

       หุน้สามญั ………………………………...หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้…………………………………..เสียง 

            Ordinary share                                                    shares having the voting right of                                                       votes 

       หุน้บุริมสิทธิ ……………………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้…………………………………..เสียง 

            Preference share                                                 shares having the voting right of                                                       votes 

      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด …………………………………………….เสียง 

      Totaling                                                                                                                      votes 

 

 

 

 

 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark  at 
 2. and select the Independent 
Director. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 

 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)   

Agenda 2 To consider and approve the interim dividend payment (payment made in common stock dividend and cash) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 7,459,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 660,661,069.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 653,201,557.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีเหลือจาการจ่ายหุ้นปันผลและการสํารองหุ้นเพ่ือรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ Chayo-W1 ออกจํานวน 14,919,024 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 3 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by THB 7,459,512 from the existing 

registered capital of THB 660,661,069.00 to THB 653,201,557.00 by cancelling 14,919,024 unissued shares, with a par 

value of THB 0.50 per share. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 4 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line 

with the decrease of the Company’s registered capital  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 653,201,557.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 669,359,062.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 32,315,010 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท 

Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 16,157,505.00 from the existing 

registered capital of THB 653,201,557.00 to THB 669,359,062.00 by issuing 32,315,010 newly issued ordinary shares 

with a par value of THB 0.50 per share. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 6 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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

Agenda 7  To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the 

common stock dividend payment 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 8  Other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     Approve                              Disapprove                                  Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได ้หรือระบุไดไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

 

                  ลงลายมือช่ือ/Signed......................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

                                                                    

     ลงลายมือช่ือ/Signed.....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

      ลงลายมือช่ือ/Signed....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงลายมือช่ือ/Signed.....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

อากรแสตมป์ 

20.-บาท 

Duty Stamp of 

Baht 20 
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หมายเหต/ุRemarks:   

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลใหเ้ท่านั้น 

 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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Documents required to be submitted with this proxy form are: 

 (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

       A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 

 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

           A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 

ในวนัองัคารท่ี 27 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น.   ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป

ในวนั เวลา รูปแบบ และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Authorization on behalf of a shareholder of Chayo Group Public Company Limited at the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Tuesday, December 27, 2022, at 10.00 hrs., through the Electronic Media (e-Meeting ) 

or such other date, time, form, and place as the meeting maybe postponed. 

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

วาระท่ี.................... เร่ือง................................................................................................................................................ ............ 

Agenda………………  Subject: ............................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย…………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………..เสียง     งดออกเสียง………………..เสียง 

 Approve....................votes                 Disapprove………………….. votes        Abstain………………...votes  

วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... .. 

Agenda………………  Subject: ............................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย…………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………..เสียง     งดออกเสียง………………..เสียง 

 Approve....................votes                 Disapprove………………….. votes        Abstain………………...votes  

วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

Agenda………………  Subject: ............................................................................................................................................. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (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) ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย…………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………..เสียง     งดออกเสียง………………..เสียง 

 Approve....................votes                 Disapprove………………….. votes        Abstain………………...votes  

วาระท่ี.................... เร่ือง............................................................................................................................................................ 

Agenda………………  Subject: ............................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย…………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………..เสียง     งดออกเสียง………………..เสียง 

 Approve....................votes                 Disapprove………………….. votes        Abstain………………...votes  

วาระท่ี.................... เร่ือง..........................................................................................................................................................  

Agenda………………  Subject: ............................................................................................................................................. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย…………….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……………..เสียง     งดออกเสียง………………..เสียง 

 Approve....................votes                 Disapprove…………………..votes        Abstain………………...votes  

 


