
 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  

Proxy (Form A.) 
เขียนที่........................................................... 

                                                                Written at 
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ.............. 

                                                                                                      Date       Month               Year 

(1) ข้าพเจ้า........................................................................................................................สัญชาติ..........................................................อยู่บ้านเลขที่......................................................... 
I/We            Nationality                                      Residing at 
ถนน.............................................................................ต าบล/แขวง.......................................................................อ าเภอ/เขต...................................................................................... 
Road                                                        Sub-district/Khwaeng                        District/Khet 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................. 

      Province                                     Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
Being a shareholder of Civil Engineering Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม....................................................หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................................... เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of                          shares       and have the right to vote equal to                                                        votes as follows: 

  หุ้นสามัญ............................................หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................................เสียง 
  Ordinary share                   shares      and have the right to vote equal to                                             votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ........................................หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................................................เสียง 
  Preferred share                  shares      and have the right to vote equal to                                              votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

(1) ............................................................................................................อายุ......................................................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................................... 
                   Age           Years, residing at 

ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง..............................................................................อ าเภอ/เขต............................................................................... 
Road                       Sub-district/Khwaeng             District/Khet 
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................หรือ 
Province                       Postal Code                       or 

(2) ............................................................................................................อายุ......................................................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................................... 
                   Age                Years, residing at 

ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง..............................................................................อ าเภอ/เขต............................................................................... 
Road                       Sub-district/Khwaeng             District/Khet 
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................หรือ 
Province                       Postal Code                       or 

(3) ............................................................................................................อายุ......................................................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................................... 
                   Age                Years, residing at 

ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง..............................................................................อ าเภอ/เขต............................................................................... 
Road                       Sub-district/Khwaeng             District/Khet 
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................หรือ 
Province                       Postal Code                       or 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 
เมษำยน 2565 ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่ำนั้น  
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Monday, 25 April 2022 at 13.00 o’clock by Electronic Means. 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting 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 
                                                                                                                                 (................................................................) 
หมำยเหตุ  
ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 many proxies for splitting votes. 

 

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 

/Duty Stamp 

20 Baht 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Proxy (Form B.) 

 
เขียนที่........................................................................ 

                                            Written at 
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.................... 

                                                                                            Date         Month                  Year 
(1)  ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................สัญชาติ................................................................................................... 

I/We        Nationality 
อยู่บ้านเลขที่.......................................................ถนน........................................................................ต าบล/แขวง......................................................................................................... 
Residing at                                          Road                                                     Sub-district/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................................................... 
District/Khet                                        Province         Postal Code 
 

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
Being a shareholder of Civil Engineering Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................ เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of        shares   and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

  หุ้นสามัญ......................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง 
  Ordinary share                  shares   and have the right to vote equal to   votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง 
  Preferred share      shares   and have the right to vote equal to   votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
     Hereby appoint 

(1)...........................................................................................................................................................อายุ......................................................................................ปี 
    Age       Years 

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง................................................................................................. 
Residing at   Road       Sub-district/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................................หรือ 
District/Khet   Province                                     Postal Code                       or 

(2)...........................................................................................................................................................อายุ......................................................................................ปี 
    Age       Years 

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง................................................................................................. 
Residing at   Road       Sub-district/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................................หรือ 
District/Khet   Province                                     Postal Code                       or 

(3)...........................................................................................................................................................อายุ......................................................................................ปี 
    Age       Years 

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง................................................................................................. 
Residing at   Road       Sub-district/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................................หรือ 
District/Khet   Province                                     Postal Code                       or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 
เมษำยน 2565 ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่ำนั้น  
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Monday, 25 April 2022 at 13.00 o’clock by Electronic Means.  
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
 

 ระเบียบวำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
  ระเบียบวำระท่ี 2  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 
   Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
 
 
 

 

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 

/Duty Stamp  

20 Baht 
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ระเบียบวำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended  

31 December 2021 
 □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

ระเบียบวำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
Agenda Item 4 To consider and approve annual dividend payments for 2021 and acknowledgement of interim dividend payment 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

ระเบียบวำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation in 2022 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
       Appointment of all directors 
    □ เห็นด้วย      □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove       Abstain 
   □ การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
       Appointment of each individual director 

1. นำงยุพิน กำญจนวิกัย 
Mrs. Yupin Garnjanawigai 

    □ เห็นด้วย      □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve                          Disapprove       Abstain 

    2. นำยชัยณรงค์ โชไชย 
    Mr. Chainarong Chochai 

    □ เห็นด้วย       □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve                           Disapprove       Abstain 

    3. นำยโกวิทย์ เนื่องสุข 
    Mr. Kowit Nuangsuk 

    □ เห็นด้วย        □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve                            Disapprove                   Abstain 
 

ระเบียบวำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรับปี 2565 
Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Subcommittee for the year 2022 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

ระเบียบวำระท่ี 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2565 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix the audit fee for the year 2022. 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
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 ระเบียบวำระท่ี 8  เร่ืองอื่นๆ ถ้ำมี 
 Agenda Item 8 Other matters, (if any) 
  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่อง

ที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    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. 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, 
shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
  

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

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

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

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

 
หมำยเหตุ/Remarks 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลา ยคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ 
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 many 
proxies for splitting votes. 

2. ระเบียบวาระแต่งต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้ 
In agenda regarding the appointment of directors the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form 
B as enclosed. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Civil Engineering Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
 At the 2022 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 25 April 2022 at 13.00 hours via electronic media (E-Meeting) in 
compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020). 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง...................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง.........แต่งต้ังกรรมการ(ต่อ)................................................................................................................. 
     Agenda Item………………Subject….. To consider and approve the appointment of directors (Continued)……………… 
   ชื่อกรรมการ........................................................................................................................... 
   Name of Director 
   □ เห็นด้วย            □ ไม่เห็นด้วย     □ งดออกเสียง 
       Approve                Disapprove                         Abstain 
 
 
   ชื่อกรรมการ........................................................................................................................... 
   Name of Director 
   □ เห็นด้วย            □ ไม่เห็นด้วย     □ งดออกเสียง 
       Approve                Disapprove                         Abstain 
   ชื่อกรรมการ........................................................................................................................... 
   Name of Director 
   □ เห็นด้วย            □ ไม่เห็นด้วย     □ งดออกเสียง 
       Approve                Disapprove                         Abstain 
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 □ วาระที่.............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item…………….Subject………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item……………….Subject……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่................................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………..Subject……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 



 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

 (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 
(Proxy (Form C) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

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

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.................... 
                                                                                            Date         Month                  Year 

(1)  ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................สัญชาติ................................................................................................... 
I/We        Nationality 
อยู่บ้านเลขที่.......................................................ถนน........................................................................ตำบล/แขวง......................................................................................................... 
Residing at                                          Road                                                     Sub-district/Khwaeng 
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................................................... 
District/Khet                                        Province         Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.................................................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Civil Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................ เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of        shares   and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

  หุ้นสามัญ......................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง 
  Ordinary share                  shares   and have the right to vote equal to   votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง 
  Preferred share      shares   and have the right to vote equal to   votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
     Hereby appoint 

(1)...........................................................................................................................................................อายุ......................................................................................ปี 
    Age       Years 

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน....................................................................................ตำบล/แขวง................................................................................................. 
Residing at   Road       Sub-district/Khwaeng 
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................................หรือ 
District/Khet   Province                                     Postal Code                       or 

(2)...........................................................................................................................................................อายุ......................................................................................ปี 
    Age       Years 

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน....................................................................................ตำบล/แขวง................................................................................................. 
Residing at   Road       Sub-district/Khwaeng 
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................................หรือ 
District/Khet   Province                                     Postal Code                       or 

(3)...........................................................................................................................................................อายุ......................................................................................ปี 
    Age       Years 

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน....................................................................................ตำบล/แขวง................................................................................................. 
Residing at   Road       Sub-district/Khwaeng 
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................................หรือ 
District/Khet   Province                                     Postal Code                       or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256 5 ในวันจันทร์ที่ 25 
เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Monday, 25 April 2022 at 13.00 o’clock by Electronic Means.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
      I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

 □ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
     Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
 □ มอบฉันทะบางส่วน คือ 
     Grant partial shares of 

  □ หุ้นสามัญ...........................................................หุ้น       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................................................หุ้น 
      Ordinary share                                   shares and have the right to vote equal to                                   votes 
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  □ หุ้นสามัญบุสิมสิทธิ..............................................หุ้น       และมีสิทธิออเสียงลงคะแนนได้.......................................................หุ้น 
      Preferred share                                    shares and have the right to vote equal to                             votes 
             รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.......................................................................................................................................เสียง 
                Total voting rights                                                                                          votes 

(4) ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
 Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
  ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 
   Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended  

31 December 2021 
 □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
Agenda Item 4 To consider and approve annual dividend payments for 2021 and acknowledgement of interim dividend payment 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation in 2022 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
       Appointment of all directors 
    □ เห็นด้วย      □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove       Abstain 
   □ การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
       Appointment of each individual director 

1. นางยุพิน กาญจนวิกัย 
Mrs. Yupin Garnjanawigai 

    □ เห็นด้วย      □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve                          Disapprove       Abstain 

    2. นายชัยณรงค์ โชไชย 
    Mr. Chainarong Chochai 

    □ เห็นด้วย       □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve                           Disapprove       Abstain 

    3. นายโกวิทย์ เนื่องสุข 
    Mr. Kowit Nuangsuk 

    □ เห็นด้วย        □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
        Approve                            Disapprove                   Abstain 



 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 
Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Subcommittee for the year 2022 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix the audit fee for the year 2022. 

  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
  
 ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอื่นๆ ถ้ามี 
 Agenda Item 8 Other matters, (if any) 
  □ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์หรือในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ 

 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. Any business carried on by the proxy holder in the said meeting 
except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 
respects. 

 

ลงชื่อ/Signed...............................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                                                                                         (...............................................................) 

                                               ลงชื่อ/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

                                      (...............................................................) 

                                               ลงชื่อ/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

                                      (................................................................) 

ลงชื่อ/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

                                (...............................................................) 

 
 
 



 
หมายเหตุ 

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแล
หุ้นให้เท่านั้น 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand 
to be responsible for safeguarding shares only 

(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ค. คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

      (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
             Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
      (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
             Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก

การลงคะแนนเสียงได้ 
 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 

many proxies for splitting votes. 
(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจาณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental 

Proxy Form C as enclosed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Civil Engineering Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
 At the 2022 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 25 April 2022 at 13.00 hours via electronic media (E-Meeting) in 
compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020).  
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง...................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………Subject……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง.........แต่งต้ังกรรมการ(ต่อ)................................................................................................................. 
     Agenda Item………………Subject…. To consider and approve the appointment of directors (Continued)……………… 
   ชื่อกรรมการ........................................................................................................................... 
   Name of Director 
   □ เห็นด้วย            □ ไม่เห็นด้วย     □ งดออกเสียง 
       Approve                Disapprove                         Abstain 
   ชื่อกรรมการ........................................................................................................................... 
   Name of Director 
   □ เห็นด้วย            □ ไม่เห็นด้วย     □ งดออกเสียง 
       Approve                Disapprove                         Abstain 
   ชื่อกรรมการ........................................................................................................................... 
   Name of Director 
   □ เห็นด้วย            □ ไม่เห็นด้วย     □ งดออกเสียง 
       Approve                Disapprove                         Abstain 



 
 
 □ วาระที่.............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item…………….Subject………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่...............................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item……………….Subject……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 
 □ วาระที่................................เรื่อง....................................................................................................................................................... 
     Agenda Item………………..Subject……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ (ก) ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ รับรอง      □ ไม่รับรอง  □ งดออกเสียง 
       Approve                          Disapprove      Abstain 
 

 
 


