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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

(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 keeper) 

 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที ่                                 
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 

 

(1) ข้าพเจ้า    สญัชาต ิ                 อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/ We     Nationality             Residing/ Located at no.                      Soi 

 ถนน   ตําบล/ แขวง           อําเภอ/ เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/ Kwaeng           Amphur/ Khet                   Province 

 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Grand Prix International 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  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
       Preference share               Shares    And have the rights to vote equal to                           Votes 

 (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขที ่            
Name                                                  Age          Years residing/ Located at no. 

ถนน                                     ตําบล/ แขวง อําเภอ      
Road                                   Tambol/ Kwaeng                       Amphur/ Khet 

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/ Or 

ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขที ่       
Name        Age          Years residing/ Located at no. 

ถนน                                       ตําบล/ แขวง                        อําเภอ                     
Road                                   Tambol/ Kwaeng                         Amphur/ Khet   

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. And 
give the details of proxy (proxies). 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว (Gen.Dr.Surapan Poomkaew) 

 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ป ระ จํ า ปี  2562) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 

Attachment 12 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่

สามารถเข้าประชมุ 

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of 

the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the 

meeting. 

เป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้าเพ่ื อเข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น  ประจํ าปี  2562 ในวันที่  

28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 

ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

as my/ our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2019 at 

13.30 p.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, 

Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.    

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

I/  We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 Grant all of my/ our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/ we hold 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 

 Grant certain of my/ our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 

       Ordinary share               Shares    And have the rights to vote equal to                   Votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 

        Preference share  Shares     And have the rights to vote equal to                                 Votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 

 Total voting right Votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2018. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 2 To Consider and Acknowledge the Company’s Business Operation Results for the Fiscal Year ended December 31, 
2018.  

 (ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี/้ No Casting of votes on this agenda item is required.) 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. And 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

Agenda 3 To consider and Approve the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended December 31, 2018.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อจ่ายปันผลและสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2561 

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve for the year 2018. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

Agenda 5 To consider and Approve the Re-election of Directors to Replace those Who will Retire by Rotation. (Summary 

profiles of the proposed person to replace directors retiring by rotation as shown in Attachment 4) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

The election of the complete set of the Board of Directors 

 เห็นด้วย 

Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงัรายนามต่อไปนี ้
The election of the individual director, namely;  

1. นายยทุธ วรฉัตรธาร/ 1. Mr.Yuth Vorachattarn   

 เห็นด้วย 

Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 
 

2. นายกนกพนัธุ์ จลุเกษม/ 2. Mr.Kanokphand Chulakasam 

 เห็นด้วย 

Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

3. ดร. ธรรศ  อดุมธรรมภกัดี/ 3. Dr.Dhas Udomdhammadhaldi 

 เห็นด้วย 

Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

Agenda 6 To Consider and Approve the Director Remuneration for the Year 2019. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) 

Agenda 7 To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and the Determination of the Audit fees for the Fiscal Year 

ended December 31, 2019. (details as shown in Attachment 7) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 8 Other matters (If any) 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 

intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ ourselves. 
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ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/ Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉันทะ คือ 

The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/ her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 

provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited  

 

ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ Jupiter 4-6  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อบปลูา่ 3 ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2019 at 13.30 p.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang 

Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the 

meeting may be held. 

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

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

 

 



 
   

 
7 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

 


