
 
 

 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเปน็ผู้ลงทุนตา่งประเทศและ 

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Form of Proxy, Form C 

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor and appointed a custodian in Thailand) 
 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น.............................................   
Shareholder’s Registration No.  

เขียนที่ ........................................................ 
                                                                                                                Written at 

      วันท่ี .......... เดือน ....................พ.ศ. ............ 
                                                                                                                    Date        Month              Year 

(1) ข้าพเจ้า....................................................................................................................... สัญชาติ......................................... 
I/We                                                                                              Nationality 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี........................ซอย .............................ถนน...............................ต าบล/แขวง................................... 
Address                                Alley                     Road                       Sub-District 
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
District                                           Province                               Postal Code 
 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ................................................................................... 
As a custodian for 

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 Being a Shareholder of North East Rubber Public Company Limited. 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสียง ดังนี ้  

 Holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
หุ้นสามญั..................................................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................ เสียง 

Ordinary share                  shares and have the right to vote equal to                                      votes 
 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

     Hereby appoint  
              1. .......................................................................................................................................... อายุ ......................... ปี  

          Name-Surname                           age                    years 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

ติดอากรแสตมป ์

 20 บาท 



 
 

 
 

  อยู่บ้านเลขที่ ........................................... ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 

  Residing at            Road                                    Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................. หรือ 

        District             Province                  Postal code                             or  
              2. .......................................................................................................................................... อายุ ......................... ปี  

         Name-Surname                           age                    years 

  อยู่บ้านเลขที่ ........................................... ถนน.............................................ต าบล/แขวง...........................................  

  Residing at            Road                                    Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................. หรือ 

        District             Province                  Postal code                             or  
              3. .......................................................................................................................................... อายุ ......................... ปี  

         Name-Surname                           age                    years 

  อยูบ่้านเลขท่ี ........................................... ถนน.............................................ต าบล/แขวง...........................................  

  Residing at            Road                                    Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

        District             Province                  Postal code                             or  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 
of Shareholders for year 2023 to be held on Monday, 10 April 2023 at 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-

AGM). or as will be changed to another date, time, or other methods. 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 In this Meeting, I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows: 
   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote 

   มอบฉันทะบางส่วน คือ 

   Grant partial shares of 
    หุ้นสามัญ......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง 

    Ordinary shares          shares and having the right to vote             votes 



 
 

 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2022 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a)    To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 
Agenda 2  To acknowledge the Company's operating results for the year 2022 
              เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2022 ending on December 31, 

2022 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  
2564 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves. and the payment of 
dividends for the operating results of 2022, and acknowledge the interim dividend payments. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 



 
 

 
 

                         (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b)  To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

Agenda 5 To consider and approve the extension of the allocation period for the Company's new issued 
ordinary shares under the General Mandate, of not exceeding 161,467,890 new ordinary shares to 
be offered to the Private Placement 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 

2023 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  (b)    To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire 

by rotation 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 



 
 

 
 

   (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Election of all committees 

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Electing individual directors 
1. ช่ือกรรมการ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์    

Board of Directors :  Mr.Chuwit Jungtanasomboon 
 

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

2. ช่ือกรรมการ นายรณชิต จินะดิษฐ์ 
Board of Directors:  Mr.Ronachit Jinadit   

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes      

3. ช่ือกรรมการ นายเทพกุล พูลลาภ 
Board of Directors:  Mr.Tepakul Poonlarp      

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Agenda 8 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2023 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider any other business (if any) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 



 
 

 
 

 (a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and shall 
not be considered my/our voting as a shareholder. 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects.  
 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as 
I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
       

ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ 
Signature        Grantor  
         (........................................................................) 
 
ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ 
Signature        Grantor  
         (........................................................................) 
 
ลงช่ือ ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
Signature        Proxy 
         (........................................................................) 



 
 

 
 

 
ลงช่ือ ........................................................................ ผูร้ับมอบฉันทะ 
Signature        Proxy 
         (........................................................................) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2)  หนังสือยืนยันวา่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธรุกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
Remarks:  
1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.  
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:  

 (1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
 (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.  

3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares 
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  

4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.  
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Annex of 

Proxy Form C. as attached. 

 
  



 
 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Annex of the Proxy form C.  

 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of Northeast Rubber Public Company Limited at the 
Annual General Meeting of Shareholders for year 2023 to be held on Monday, 10 April 2023 at 10.00 a.m. via 
electronic meeting system (E-AGM). or as will be changed to another date, time, or other methods. 

 
    วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 

    Agenda      Subject 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  

respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:  

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 
       วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 

    Agenda      Subject 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  

respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:  

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 
 
 



 
 

 
 

       วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 

    Agenda      Subject 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  

respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:  

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 
       วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 

    Agenda      Subject 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  

respects 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:  

    เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย.....................เสยีง       งดออกเสียง.....................เสยีง 
       Approve         votes        Disapprove           votes            Abstain                  votes        

 
ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ 
Signature        Grantor  
         (........................................................................) 
 
ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ 
Signature        Grantor  
         (........................................................................) 
 
ลงช่ือ ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
Signature        Proxy 
         (........................................................................) 
 


