
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หมายเลข  8    -   
Attachment  No.   8    -  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C  

 เขียนท่ี                                                                - 
                                                                                                                              Written at  
                                                                                                                             วนัท่ี             เดือน                     พ.ศ                   -                                                                                                                           
                                                                                                                              Date             Month                  Year  

 
 (1) ขา้พเจา้                                                                                      สญัชาติ                                                                     -                                                                                

                     I/We                                                                                           Nationality                                   
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี                              ถนน                                                ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                                      Road                                                Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                         -        
District                                                        Province                                      Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                                    -                                                                                
Acting as the custodian for 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                                            หุน้  
Being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited holding the total amount of                        Shares  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงัน้ี 
With the voting rights of                                                vote  as follows: 

หุน้สามญั                                                   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                     เสียง  
               Ordinary share                                           share with the voting rights of                                                               votes  
              หุน้บุริมสิทธิ                                              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                     เสียง  
               Preferred share                                          share with the voting rights of                                                               votes 
    

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
                     Do hereby appoint following persons: 

1.ช่ือ                                                                                                                                    อาย ุ                                    ปี  
                   Name                                                                                                                               Age                              Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                  หรือ-        
District                                                        Province                                      Postal Code                                                       Or 

2.ช่ือ                                                                                                                                    อาย ุ                                    ปี  
                   Name                                                                                                                               Age                              Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                  หรือ-        
District                                                        Province                                      Postal Code                                                       Or 

3.ช่ือ                                                                                                                                    อาย ุ                                    ปี  
                   Name                                                                                                                               Age                              Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                  หรือ-        
District                                                        Province                                      Postal Code                                                       Or 
 



4.ช่ือ     นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู                                                                                  อาย ุ        63                        ปี  
                   Name   Mr.Chaiwat  Atsawintarangkul                                                                         Age         63                 Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี     427 / 76            ถนน     สาธุประดิษฐ ์                                  ต าบล/ แขวง      ช่องนนทรี                                      -                                       
With address at   427/76            Road     Sathupradit                                    Sub-District        Chong Nonsi                                           
อ าเภอ/ เขต     ยานนาวา                             จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์    10120                                    หรือ-        
District             Yannawa                           Province   Bangkok                     Postal Code         10120                                      Or 

5.ช่ือ     นายธนะชยั   สนัติชยักลู                                                                                         อาย ุ      61                           ปี  
                   Name   Mr.Thanachai  santichaikul                                                                               Age        61                   Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี   46  ซอยพฒันาการ 65  แยก 1     ถนน                                    ต าบล/ แขวง      ประเวศ                                           -                                       
With address at 46 Soi Phattanakan Junction1 Road                                    Sub-District       Prawet                                    
อ าเภอ/ เขต     ประเวศ                                จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์    10250                                    หรือ-        
District            Prawet                                 Province  Bangkok                     Postal Code        10250                                      Or 
คนหน่ึงคนใดเพี ยงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพ่ือเขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้   ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 วนัพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.30. น.  ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ    เลขท่ี  171 
ซอยสุขมุวิท 11 ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย  
Only one of  whom as my sole  proxy to attend and vote on my  behalf at the Ordinary General Meeting of  Shareholders 
No.1/2015 on Wednesday, July 29, 2015 at 09.30 a.m. at The Ambassador  Hotel  Bangkok, 171 Sukhumvit  Soi 11, 
Sukhumvit Road, KhlongToei  Nuea, Vadthana, Bangkok 10110  Thailand or at any adjourned date/time/place thereof. 
 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี  
       I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the vote as follows: 
          มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
          The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 
          มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
          The Proxy is authorized for certain shares as follows:  
หุน้สามญั                                                   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                     เสียง  

               Ordinary share                                           share  entitling to vote                                                                            votes  
              หุน้บุริมสิทธิ                                              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                    เสียง  
               Preferred share                                          share  entitling to vote                                                                            votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                                         เสียง                                                    
Total entitled vote                                                                           vote 

 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
        I / We authorize my / our Proxy to cast the vote according to my / our intention as follows: 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2557 
Agenda  No.1 To certify Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 3/2014 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
                      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
     (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction:  
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote      Disapprove              vote                   Abstain                     vote  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
Agenda  No.2 To acknowledge the operation result of the Company in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2015 



      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote       Disapprove              vote      Abstain                     vote  

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปีส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
Agenda  No.3 To consider and approve  the consolidated financial statement in respect of the fiscal year ended as at 31 March 

2015  
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   

                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลส าหรับ 
ผลด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

Agenda  No.4 To consider and approve an appropriation of profit for reserves as stipulated by law, and the dividend payment 
from the operating results ended as at 31 March 2015 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   

                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  
Agenda  No.5 To consider and approve appointment of directors in replacement of those to retire by rotation  

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

            
           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

             To elect directors as a whole 
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  
           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
           To elect each director individually 
           ช่ือกรรมการ นายพนัธ์ุชยั  วฒันชยั- 
           Name of Director :  Mr. Panchai  Wattanachai 
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote       Disapprove              vote      Abstain                     vote  
           ช่ือกรรมการ นายธีระวฒัน ์ วิทูรปกรณ์ 
            Name of Director :  Mr. Teerawat Vitoorapakorn 
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve            vote       Disapprove              vote      Abstain                     vote  

                                         
 



           ช่ือกรรมการ นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์-  
           Name of Director :  Mr. Chalieo Vitoorapakorn  
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve           vote       Disapprove              vote      Abstain                     vote  

                                        ช่ือกรรมการ                                                                                      - 
            Name of Director 
           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
            Approve           vote       Disapprove              vote      Abstain                     vote   

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda  No.6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
                                         Approve            vote       Disapprove              vote      Abstain                     vote 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
Agenda  No.7 To consider and approve the appointment of  auditors and to determine auditor's remuneration 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda  No.8 Other business (if applicable) 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
                      (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion. 

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be 
the vote of the Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว  ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                                                                                                                                                               
 In case I do not specify my intention to vote or cast the vote in any agenda thereof or my intention is unclear, or if 
the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, including change or amendment to any fact, the 
Proxy shall be  authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 



กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ                                                                          

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all 
respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy From. 

 
ลงช่ือ/Signed                                                                  ผูม้อบฉนัทะ / Shareholder 

      (                                                                )                                                                 
             ลงช่ือ/Signed                                                                  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
                                  (                                                                )                

                                                                        ลงช่ือ/Signed                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
                                                                                             (                                                               )                        
                                                                        ลงช่ือ/Signed                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  

               (                                                               ) 
หมายเหตุ/Remark: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้           
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 
appointing the custodian in Thailand. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
The following documents shall be attached with this Proxy Form. 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized only one proxy to attend the meeting and cast the 
vote. 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either entire board or elect each nominated director 
individually. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above. The additional statement can be specified by the Shareholder 
in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.  

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20บาท 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

Authorization on behalf of the Shareholder of The  Eastern Polymer Group  Public Company Limited 
 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ / การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 วนัพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.               
ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ เลขท่ี  171 ซอยสุขมุวิท 11 ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

For shareholder meeting / the Ordinary General Meeting of  Shareholders No.1/2015 to be held on Wednesday, July 
29, 2015 at 09.30 a.m. at The Ambassador  Hotel  Bangkok, 171 Sukhumvit  Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei  Nuea, 
Vadthana, Bangkok 10110  Thailand  or at any adjourned date/time/place thereof. 

 
วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  

วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  

วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote  

 วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote 



วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote 

วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote 

วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote 

วาระท่ี……… เร่ือง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
        (a) The Proxy is entitled to cast the vote on my / our behalf at its own discretion.  
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
         (b) The Proxy must cast the vote in accordance with my / our following instruction: 

เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย               เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
Approve            vote      Disapprove              vote      Abstain                     vote 

 
  
                                                                                                                         
                                                                                                                                     
.   
 
 


