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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
PROXY FORM C 

 
เขียนที่ ....................................................................................... 
Place 
 
วันที่ ................ เดือน .....................................  พ.ศ. ............... 
Date             Month    B.E. 
 

(1) ขาพเจา..................................…………………………………………………………………………………… 
I / We 

สํานักงานตั้งอยูเลขที.่............................ถนน .....................................ตําบล / แขวง .........................อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at No.    Road    Tambol / Kwaeng   Amphur / Khet 
จังหวัด ………….................................รหัสไปรษณีย .................... 
Province     Post Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรบัฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ................................................................................ 
On behalf of the custodian of 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of  Jubilee Enterprise Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ............................................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................  เสียง ดังน้ี 
Holding       share(s) and shall hold number of    vote(s) 
หุนสามัญ ............................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................  เสียง 
Ordinary share    share(s) and shall hold number of     vote(s) 
หุนบุริมสิทธิ ............................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................  เสียง 
Preferred share share(s) and shall hold number of       vote(s) 
(2) ขอมอบฉันทะให 
Here by appoint 
� 1. ชื่อ ............................................ อาย ุ........ ป อยูบานเลขที ่.................... ถนน ............................... 
Name     age  year Residing at No.  Road 
ตําบล / แขวง ........................ อําเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย ................  หรือ 
Tambol / Kwaeng   Amphur / Khet    Province   Post Code   or 
 
� 2. ชื่อ ............................................ อาย ุ........ ป อยูบานเลขที ่.................... ถนน ............................... 
Name     age  year Residing at No.  Road 
ตําบล / แขวง ........................ อําเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย ................  หรือ 
Tambol / Kwaeng   Amphur / Khet    Province   Post Code   or 
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� 3. ชื่อ ............................................ อาย ุ........ ป อยูบานเลขที ่.................... ถนน ............................... 
Name     age  year Residing at No.  Road 
ตําบล / แขวง ........................ อําเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย ................  หรือ 
Tambol / Kwaeng   Amphur / Khet    Province   Post Code   or 
 
� 4. ชื่อ .นายอํานวย นาครัชตะอมร.. อาย ุ....54....ป  อยูบานเลขที ่.......12............. ถนน ...สามัคคี34..... 
Name Mr.Amnuay Nakrucha-Amorn age  54 year  Residing at No.    12 Road  Samakee34 
ตําบล / แขวง .... เมือง....................  อําเภอ / เขต ........นนทบุรี.................. จังหวัด ...กรุงเทพ... รหัสไปรษณีย ...11000.. หรือ 
Tambol / Kwaeng  Mung  Amphur / Khet  Nonthaburi Province   Bangkok  Post Code         11000    or 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.ณ โรงแรมแมนํ้า รามาดา พลาซา ชั้น 1ณ หองโฟรริเวอร ชั้น1โรงแรม แมนํ้า 
รามาดาพลาซา  เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่
อื่น 
 
to be my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2010 be held 
on April 7th, 2010 at 14.00 hours at the Four River Room, First Floor, Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok No. 2074 
CharoenkrungRd, Bankorlam, Bangkok 10120 Thailand or at any adjournment thereof 
 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
I hereby appoint the proxy holder to attend the meeting and vote on my / our behalf at this meeting as follows: 
� มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate 
� มอบฉันทะบางสวน คือ 
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� หุนสามัญ _______________  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได _______________ เสียง 
Ordinary Share    share (s) and shall hold number of    vote (s) 
� หุนบุริมสิทธิ _____________  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ________________ เสียง 
Preferred Share    share (s) and shall hold number of    vote (s) 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด _______________________ เสียง 
A total of shares hold number of     vote (s) 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้น้ี ดังน้ี 
I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 

� วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ยูบิลลี ่ เอ็นเตอรไพรส จํากดั  ลง
วันที่ 29 เมษายน 2552 

Agenda Item 1:  Subject: Consideration for Approval of Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2009 of Jubilee Enterprise Public Co., Ltd.  April 29, 2009. 

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
�เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   � งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain  

     
� วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552   

 Agenda Item II :  Subject : Consideration for acknowledge the Company’s 2009 Performance   
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร  

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

�เห็นดวย        �ไมเห็นดวย                   � งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain   
   

� วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดลุ บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานผูสอบบัญชี ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 

Agenda Item III :  Subject : Consideration for Approval of the Company’s Balance Sheet, Profit and Loss Statement 
and report by auditor Ending 31 December 2009.        
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร  

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                     �งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain    
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 � วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินเงินกําไรของบริษัท ประจําป 2552 ตามทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Agenda Item: IV   Subject:  Consideration for Approval of the Company’s Annual Profit Allocation for year 2009 
results as reserved capital as required by law.          

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   �  งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain     

 
� วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจําป 2552  
Agenda Item X:   Subject: Consider and approve allocation of dividend payment for year 2009 performance. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร  

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   �  งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain   

    
 � วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ พรอมกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประจําป 2553                  
 Agenda Item: VI Subject: Consideration for Election of Directors to Replace Directors Vacating Office at the End of 
Their Term and Determination of Remunerations of Directors for 2010       

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

�เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   � งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain    

�การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 
� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   �  งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain   
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�การแตงตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 

   Vote for an individual nominee.  
1.ชื่อกรรมการ   นายมนู เลียวไพโรจน 
Name of nominee Mr.  Manu Leopairote   
�เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   � งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain    

   2. ชื่อกรรมการ   นายวิโรจน พรประกฤต     
   Name of nominee Mr.  Viroj Phonprakit  

� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   �  งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain   

 3. ชื่อกรรมการ  นายสหัสโรจน โรจนเมธา 
Name of nominee Mr.  Sahasroj Rojmetha  
� เห็นดวย        �ไมเห็นดวย                    � งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain   

  
(ค) พิจารณากาํหนดคาตอบแทนใหกรรมการ ประจําป 2553 

Approve the committee remuneration  
�เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                    �งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain  

 
 � วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553   
 Agenda Item: VII Subject: Consideration for Appointment of Auditor and Determination of the Auditing Fee for 
2010.           

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
�เห็นดวยกับการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
Approve with appointment of auditors. 
� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   �  งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain  

   �เห็นดวยกับการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
   Approve the auditors’ remuneration 

� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                     �งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain  
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� วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)        

  Agenda Item: IX Subject: Other Matters (if any).         
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร  

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
� เห็นดวย       � ไมเห็นดวย                   �  งดออกเสียง   
For                           Against                       Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
The vote of the Proxy in any agenda items which is not comply with this Proxy Form, shall be deemed that such vote is 
incorrect and is not my / our vote as the shareholders. 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the case the I/we do not specify or unclearly specify the vote in any agenda items or in the case that the meeting considers or 
resolves additional matters, or in the case that the meeting considers or resolves other matters which are not included in the 
Agenda above, including any change or increase of any information, the proxy holder shall have the right to consider and give 
resolution on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the meeting, shall be deemed as my / our act. 
 
 

ลงชื่อ ................................................................. ผูมอบฉันทะ 
Signed (...........................................................) Appointer 

 
 

ลงชื่อ ................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (...........................................................) Proxy holder 

 
 
หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 



บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
 

Page 7 of 11 
 

Remarks:  A shareholder shall designate a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split 
his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
As for the appointment of directors, the shareholder is entitled to appoint all directors or the individual director. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ
แบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ 
In case that there are any agenda items additional to the abovementioned agenda, please specify such in the Attachment of the 
Proxy Form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

Attachment of the Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากดั (มหาชน) 
 Appointment of Proxy as Shareholder of Jubilee Enterprise Public Co., Ltd. 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญ ครัง้ที่ 1/2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ หองโฟรริเวอร ชั้น1โรงแรม 
แมนํ้า รามาดาพลาซา  เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและ
สถานที่อื่นดวย 
 For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2010 on 7 April 2010 at 14:00 hours at the Four 
River Room, First Floor, Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok No. 2074 CharoenkrungRd, Bankorlam, Bangkok 10120 
Thailand or at any adjournment thereof 
 
�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 

Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
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� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 

� การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

          Vote for all the nominated candidates as a whole.      
     

� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
  For  Against    Abstain 
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   � การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

   Vote for an individual nominee.  
 

1. ชื่อกรรมการ   ………………………………. 

Name of nominee       
 

� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
  For  Against    Abstain 

       

2.ชื่อกรรมการ   ……………………………….     
Name of nominee  

 

� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
  For  Against    Abstain 

         

3. ชื่อกรรมการ   ………………………………. 
Name of nominee       
 

� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
  For  Against    Abstain 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 
deems appropriate 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 

� เห็นดวยกับการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
Approve with appointment of auditors. 
� เห็นดวย        ไมเห็นดวย                     งดออกเสียง  
For                           Against                       Abstain  

  � เห็นดวยกับการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
  Approve the auditors’ remuneration 

� เห็นดวย        ไมเห็นดวย                     งดออกเสียง  
For                           Against                       Abstain �   
 

�  วาระท่ี ………...  เร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 
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� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she 

deems appropriate 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows: 
� เห็นดวย__________เสียง � ไมเห็นดวย__________เสียง � งดออกเสียง __________ เสียง 
 For Against    Abstain 
 
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct. 
 

ลงลายมือชื่อ ................................................................... ผูมอบฉันทะ 
Signed (..................................................................) Appointer 

 
ลงลายมือชื่อ ................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

Signed (..................................................................) Proxy holder 
 

วันท่ี ............/...................................../................. 
Date__ 


