
   
 

หน้า 1 ของ 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

 (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 share keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                        ซอย    
 I/We                    Nationality                          Residing/located at no.          Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Sub-District           District                 Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                              
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 

   หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
   ordinary share shares   and have the rights to vote equal to  votes  

   หุ้นบริุมสทิธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 preference share               shares   and have the rights to vote equal to    votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 
 

 1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยู่บ้านเลขท่ี    __ 

Name                                       age                   years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบลแขวง/        อําเภอ__________ __ ___ 

Road                                     Sub-District                           District 

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 

Province                                Postal Code                               

 
 หรือ/Or 
 
ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยู่บ้านเลขท่ี    __ 

Name                                        age                   years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบลแขวง/        อําเภอ__________ __ ___ 

Road                                     Sub-District                           District 

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 

Province                                Postal Code                              

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 

Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกข้อ 1 .  กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 

Enclosure 10 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นาย สมบรูณ์ มณีนาวา Mr. Somboon Manenava 

 นาย ศิริชยั โตวริิยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate 

 นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or 

 นาย มงคล เหลา่วรพงศ์ Mr. Mongkon Laoworapong 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอ่ืนเป็น 
ผู้ รับมอบฉนัทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560) 
In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend 
the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in 
replacement   (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 
6 of the Invitation of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders). 

 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา
14.30 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 at 
2.30 p.m. at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaeng petch 6 Road, Talat Bang Khen Sub-district, Lak-si District, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote. 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 Grant partial of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั          หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  

  หุ้นบริุมสทิธิ          หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
Agenda item no. 1   Message from the Chairman to the Meeting 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2016 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 3 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the report of the results of the Company’s business operation for the fiscal 

year ended December 31, 2016 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่ 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตริายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 

Agenda item no. 4 To consider and approve the report and the consolidated financial statement of the Company for the fiscal 
year ended December 31, 2016 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 
Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year 

ended December 31, 2016 as a legal reserves, and the dividend payment for the fiscal year ended 
December 31, 2016 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the directors to replace those who retire by rotation 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

A. Election of entire group of nominated directors 

เหน็ด้วย  เสียง   ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

B. Election of each nominated directors individually 

1.  ช่ือกรรมการ นายวทิวสั ศิริสรรพ์ 

 Director’s name Mr. Vitavat Sirison 

เหน็ด้วย  เสียง   ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นายภวตั ศิริสรรพ์ 

 Director’s name Mr. Pavat Sirison 

เหน็ด้วย  เสียง   ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายกวติม์ ศิริสรรพ์ 

 Director’s name Mr. Kavit Sirison 

เหน็ด้วย  เสียง   ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

4.  ช่ือกรรมการ นางวนัเพญ็ โฆษิตเรืองชยั 

 Director’s name Mrs. Wanpen Kositruengchai 

เหน็ด้วย  เสียง   ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระท่ี 7   พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
Agenda item no. 7 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration for the year 2017 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 8   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 2017 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 Other matters (if any) 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

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

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

 

 



   
 

หน้า 5 ของ 5 

หมายเหต/ุRemarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

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

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
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.



   
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 วนัท่ี 25 เมษายน 2560 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited  at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
on April 25, 2017 at 2.30 p.m. at at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaengpetch 6 Road, Khet Talad Bang Khen Sub-
district, Lak-si District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เหน็ด้วย  เสียง  ไม่เหน็ด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 
 


