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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่าน้ัน) 

 (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 only) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month            Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ                อยู่เลขที ่                         ซอย     
 I/We     nationality residing/located at No.                 Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                  จังหวัด       
 Road  Sub-district           District                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ากดั  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 

Holding the total number of                               shares    and have the rights to vote equal to                  votes as follows 
  หุ้นสามัญ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

  ordinary share                shares    and have the rights to vote equal to           votes  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share                  shares    and have the rights to vote equal to     votes 
 

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

 
 1. ชื่อ                                         อายุ             ป ี      อยู่บ้านเลขที ่            

Name                                     age             years residing/located at No. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                     Sub-district                    District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์             
Province                                 Postal Code                             
หรือ/Or 

        ชื่อ                                         อายุ             ปี       อยู่บ้านเลขที่            
Name                                     age             years residing/located at No. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                     Sub-district                    District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์             
Province                                 Postal Code                             

    คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Director of the Company  
 นายมีชยั วีระไวทยะ / Mr. Mechai Viravaidya  
 นางอัมพร ปุรินทวรกุล / Mrs. Amporn Purintawaragul 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าป ี2565)  

 (Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 8 of the 
 Invitation to 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

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

กรณีเลือกข้อ 1 . กรุณาท าเครื่องหมาย  
ที่   1  .และระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ  
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1 .and give the 
details of proxy )proxies.( 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเครื่องหมาย  
ที่   2  .และเลือกกรรมการอิสระ  
If you make proxy by choosing No .
2, please mark  at  2 . and 
choose the Independent Director. 
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ทั้ งนี้  ในกรณีที่ กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้ าประชุมได้  ให้กรรมการที่ เหลือ เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ 
ที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where the Independent Director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other 
members of the Board of Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable 
to attend the meeting 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่             
12 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
As my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2022 
at 15.00 hrs. at Surasak Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No.  33-33/1 South Sathorn Road, Yannawa           
Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our Proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our Proxy as follows:  

  หุ้นสามัญ               หุ้น          และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to                votes  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ               หุ้น          และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share                     shares     and have the rights to vote equal to                    votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 

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

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 
Agenda item no. 1 To consider and adopt the Minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Group’s operation for the year 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements for the year ended 31 December 

2021 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes   

วาระที่ 4 พิจารณาอน ุม ัต ิการงดจ ่าย เ ง ินป ันผลจากผลการด า เน ินงานของบร ิษ ัทฯ  ส าหร ับรอบระยะ เวลาบ ัญช ีสิ ้นส ุด                      
วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

Agenda item no. 4 To consider and approve no dividend payment for operating results of the Company for the year ended 
31 December 2021  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 

 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who will retire by rotation 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Elected all nominated directors 
เห็นด้วย                       เสียง    ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

  Approve                     Votes      Disapprove                     Votes     Abstain                           Votes                    
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Elected the nominated director as follows: 
1.  ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์  
 Director’s name: Mr. Somsak Dararattanarojna 
เห็นด้วย                       เสียง    ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 
    Approve                      Votes  Disapprove                        Votes      Abstain                          Votes 

2.  ชื่อกรรมการ นายนพรัตน์ พานทองวิริยะกุล  
 Director’s name: Mr. Nopparat Panthongwiriyaku 
     เห็นด้วย                       เสียง    ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

  Approve                      Votes Disapprove                     Votes Abstain            Votes 
3.  ชื่อกรรมการ นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name: Miss. Sirinan Dararattanarojna 
เห็นด้วย                       เสียง    ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

  Approve                      Votes Disapprove                     Votes     Abstain                        Votes 
   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remunerations for Board of Directors and sub-committees for year 2022 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าป ี2565 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the audit fee for the year 2022               
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 
Agenda item no. 8 To consider and approve the transfer of legal reserve and share premium to compensate accumulated 

loss of the Company  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นดว้ย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 To consider other matters (if any) 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                            เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง
 Approve                          Votes      Disapprove                          Votes         Abstain                                  Votes   
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทุกประการ 
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. 
 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหต/ุRemarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

 Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้       

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ  
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited.  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2022, at 15. 00 hrs. at Surasak Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand 
Sathorn Hotel, located at No. 33-33 / 1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120, or such other date, 
time and place as the meeting may be held.   
 

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

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                                เสียง      ไม่เห็นด้วย                             เสียง      งดออกเสียง                              เสียง 
 Approve                              Votes        Disapprove                           Votes        Abstain                                Votes 

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                                เสียง      ไม่เห็นด้วย                             เสียง      งดออกเสียง                              เสียง 
 Approve                              Votes        Disapprove                           Votes        Abstain                                Votes 

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                                เสียง      ไม่เห็นด้วย                             เสียง      งดออกเสียง                              เสียง 
 Approve                              Votes        Disapprove                           Votes        Abstain                                Votes 

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                                เสียง      ไม่เห็นด้วย                             เสียง      งดออกเสียง                              เสียง 
 Approve                              Votes        Disapprove                           Votes        Abstain                                Votes 

 
 


