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เร่ือง การแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจ และรายช่ือกรรมการอิสระ ผูซ่ึ้งเป็นผูรั้บด าเนินการ ในฐานะผูรั้บมอบอ านาจส าหรับผูถื้อหุน้ 

 ตามท่ีบริษทัก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ด
รูม 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติศิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงั
รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 นั้น 

 ดงันั้นในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ ท่านสามารถมอบฉนัทะให้
บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง ดงัรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน คือ   

1. นาย วรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์    บา้นเลขท่ี 13/47 แขวงจนัทร์เกษม เขต จตุจกัร 

และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  กรุงเทพมหานคร  10900 

2. นายกิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์    บา้นเลขท่ี 84  แขวง ส าเหร่  เขต ธนบุรี 
กรรมการอิสระ      กรุงเทพมหานคร  10600 

3. นายกรานต ์ ฉายาวจิิตรศิลป์            บา้นเลขท่ี 2  แขวง ยานนาวา  เขต สาทร    
กรรมการอิสระ     กรุงเทพมหานคร  10120         
 

ทงัน้ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมมาใหท่้านลงนามดว้ยแลว้ ขอไดโ้ปรดกรอกช่ือและท่ีอยู่
ของบุคคลท่ีท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผูม้อบฉนัทะ โดนในการมอบ
ฉันทะท่านอาจแสดงความประสงคท่ี์จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านก็ได ้ในกรณีท่ีท่านมอบฉนัทะ
ให้กรรมการตรวจสอบบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเม่ือด าเนินการแลว้ โปรด
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับริษทัล่วงหนา้ เพ่ือใหถึ้งบริษทัก่อนวนัประชุม 1 วนั ทั้งน้ีเพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการ
ประชุม 

 

 

 

 

 
 

 



เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

 ตามนโยบายตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ลง
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 
ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อ
หุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยื่น
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทั จะพิจารณา
เห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ ( บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทาง และบตัรประจ าตวัตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตาพบัลิค 

 ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

  



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
                 เขียนท่ี_____________________ 
                 วนัท่ี____ เดือน__________ ปี 2560 
(1) ขา้พเจา้ ________________________________________________ สญัชาติ _______________ 

อยูเ่ลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง _______________ 
อ าเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั  (มหาชน )  
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม _________ หุน้ และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 นาย/นาง/นางสาว ______________________________________ อาย ุ_____ ปี 

 บา้นเลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง _______________ 
 อ าเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 
 นาย วรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์ อาย ุ 59  ปี  

 บา้นเลขท่ี 13/47 แขวง จนัทรเกษม  
 เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10900 
 นาย กิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์ อาย ุ 45  ปี  

 บา้นเลขท่ี 84 แขวง ส าเหร่  
 เขต ธนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10600 
 นายกรานต ์ ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ 44  ปี  

 บา้นเลขท่ี 2 แขวง ยานนาวา  
 เขต สาทร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10120 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งบอร์ดรูม 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต เลขท่ี 60 ถนน

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  
                                                                                                               ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                          ( ______________________ )  
 
   ลงช่ือ................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      ( ______________________ )  
หมายเหตุ :  
 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้             

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 เขียนท่ี _____________________ 
 วนัท่ี____ เดือน__________ ปี 2560 
(1) ขา้พเจา้_______________________________  สญัชาติ _______________ 

อยูเ่ลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง _______________ 
 อ าเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั  (มหาชน )  

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม___________ หุน้ และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 นาย/นาง/นางสาว _______________________________ อาย ุ_____ ปี 

 บา้นเลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง_______________ 
 อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั_______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 

 นาย วรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์ อาย ุ 59    ปี 
 บา้นเลขท่ี 13/47   แขวง จนัทรเกษม  
 เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์10900 

 นาย กิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์ อาย ุ45   ปี 
 บา้นเลขท่ี 84 แขวง ส าเหร่ 

 เขต ธนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์10600      
 นายกรานต ์ ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ44   ปี 

 บา้นเลขท่ี 2 แขวง ยานนาวา 
 เขต สาทร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย ์10120   

  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต เลขท่ี 60 

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   วาระที ่1        เร่ืองทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

 วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 วนัที ่21 เมษายน 2559 
  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



_ 

 วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 

  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่5 พจิารณาการจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่6 พจิารณาอนุตกิารคดัเลือกกรรมการใหม่ เพ่ือทดแทนกรรมการ ผู้ซ่ึงออกตามวาระ ประจ าปี 2560 

  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

)ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_______________ เสียง                                                      
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการบางราย 

1. นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 
 เห็นดว้ย____________ ไม่เห็นดว้ย ____________ งดออกเสียง____________ 

2. นาย กรานต ์ฉายาวจิิตรศิลป์ 
 เห็นดว้ย____________ ไม่เห็นดว้ย ____________ งดออกเสียง____________ 

3. นาย กิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ 
 เห็นดว้ย____________ ไม่เห็นดว้ย ____________ งดออกเสียง____________ 
  

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________  งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

  )ก( เห็นดว้ยกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2560 

  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 



 _ 
 วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

         ( ______________________ )  
 

                                                                                ลงช่ือ................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

       ( ______________________ )  
หมายเหต ุ:  

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข. ตามแบบ 

 

 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั ) มหาชน ( ในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งบอร์ดรูม 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต เลขท่ี 60 ถนน

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 
_ 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 
_ 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  )ก( ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 
 

 ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

        ( ______________________ )  
 

                                                                                ลงช่ือ................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

           ( ______________________ )  
 


