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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 

 
 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า    สาํนักงานตัง้อยู่เลขที่   
I/We  Residing at  

ถนน  ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
as a Custodian for   
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทัง้สิน้รวม  หุ้น 
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    

(2)  ขอมอบฉันทะให้      
Hereby appoint:    

                      (1)    �  นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่    

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)    �  นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)    �  นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ � นายกุศล เวชศิลป์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   อายุ   79 ปี 
or Mr. Kusol Wechasilp Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director  Age    79 years 
ที่อยู่                    เลขที่ 40/2  หมู่ที่ 1  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  10220 
Residing at                 1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 
 

หรือ � นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                    อายุ     47 ปี 
or Mr. Chatchai Sithipphayarat Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee        Age       47 years 
ที่อยู่                     เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at                  1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 
 

หรือ � นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     อายุ     49 ปี 
or Mrs. Thippahawan Photyaphon Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee         Age       49 years 
ที่อยู่                     เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at                  22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110 

(ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจาํปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2017  on Tuesday 18 April 2017   at 2 p.m. 
ณ ห้องยูนิเวิร์ส 1 ชัน้ 12 สเปซบายมิราเคิล คอนเว็นช่ัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
at Room Universe 1, 12 floor space by Miracle Convention Center, No. 33/4 of The Ninth Tower, Rama 9 Road / Huay Kwang, Bangkok 10310, or any 
adjournment at any date, time and place thereof.       
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
� มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

  To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

� มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows: 

�  หุ้นสามัญ  หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 

 ordinary share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

�  หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง 

 preference share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on 10 October 2016 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2559 
Agenda No. 2         To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s operating results for the year 2016 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2559 
Agenda No. 3         To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the fiscal year ended 31 

December 2016 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2559 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2016 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาํปี 2560 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the year 2017 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  

 � การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
  Appointing the whole nominated candidates 

 � เหน็ด้วย…………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove votes Abstain   votes 

� การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Appointing an individual nominated candidate  

5.1 นายกุศล เวชศิลป์ 
 Mr. Kusol Wechasilp 

 � เหน็ด้วย…………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove votes Abstain   votes 

5.2 นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ 
 Mr. Chatchai Sithipphayarat 

 � เหน็ด้วย…………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove votes Abstain   votes 

5.3 นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ 
 Mrs. Thippahawan Photyaphon 

 � เหน็ด้วย…………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove votes Abstain   votes 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 
Agenda No. 6 To consider and approve the payment of the remuneration for the year 2017 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2017 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย……………………เสียง  � ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง  � งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of 

a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการ

ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 
 

กิจการใดที่ ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหตุ 
Remarks 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องยูนิเวิร์ส 1  ชัน้ 12 สเปซบาย             

มิราเคิล คอนเว็นช่ัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึง

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Tuesday 18 April 2017 at 2  p.m. at Room Universe 1, 12 

floor space by Miracle Convention Center, No. 33/4 of The Ninth Tower, Rama 9 Road / Huay Kwang, Bangkok 10310, or any adjournment at any date, 
time and place thereof.    
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

� เหน็ด้วย   � ไม่เหน็ด้วย  � งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

� เหน็ด้วย   � ไม่เหน็ด้วย  � งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

� เหน็ด้วย   � ไม่เหน็ด้วย  � งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่……………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาํปี 2560 (ต่อ)  

Agenda No.  Re:  To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 
for the year 2017 (continued) 

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name 

� เหน็ด้วย   � ไม่เหน็ด้วย  � งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name 

� เหน็ด้วย   � ไม่เหน็ด้วย  � งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name 

� เหน็ด้วย   � ไม่เหน็ด้วย  � งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 


	Written at

