
 เขียนท่ี ................................................................... 
 Written at 
 วนัท่ี............................ เดือน....................................พ.ศ.......................... 
  Date Month Year 
 ขา้พเจา้.................................................................................................................................................................สญัชาติ....................................................... 
 I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................................ 
Reside at   Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต......................................................................จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย.์....................................................................... 
Amphur/Khet Province Postal Code 
 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) จ  านวนหุ้น..........................................................หุ้น  
 am / are a shareholder of      Ekarat Engineering Public Company Limited. Holding altogether………………………. …..Shares 
 ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint 
 (1) ช่ือ............................................................................ อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................................  
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................... รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ............................................................................ อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................................  
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................... รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ............................................................................ อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................................  
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................... รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015,  
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 30, 2015, at 14.00 p.m. At Bu-Nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้เจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (………………………………………………………………………) 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (………………………………………………………………………) 
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 แบบ ก.   อากรแสตมป์ 

Form A. หนังสือมอบฉันทะ Duty Stamp 
  PROXY 20 บาท/Baht 
 

เอกสารแนบ 2 



หมายเหตุ 
 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
  ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
  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. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีถือไวไ้ด้  
  The shareholder must grant all of the shares to the proxy. The shareholder may not grant a portion of the shares to the proxy. 
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  เขียนท่ี ............................................................. ..... 

 Written at 
 วนัท่ี............................ เดือน........................................พ.ศ........................... 
  Date Month Year 
 (1) ขา้พเจา้............................................................................................ สญัชาติ................... อยูบ่า้นเลขท่ี.................... ถนน.............................................. 
  I / We nationality reside at Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province  Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) จ  านวนหุ้น..........................................................หุ้น  
 am / are a shareholder of      Ekarat Engineering Public Company Limited. Holding altogether………………………. …...Shares 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint 
 (1) ช่ือ............................................................................ อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ ................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ............................................................................ อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................................................  
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ............................................................................ อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................................................  
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015,  
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 30, 2015, at 14.00 p.m. At Bu-Nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
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 แบบ ข.  อากรแสตมป์ 

Form B. หนังสือมอบฉันทะ Duty Stamp 

  PROXY 20 บาท/Baht 
 



 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  

  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  
Agenda No.    1 Re : To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 at April 30, 2014. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาผลการด าเนินงาน และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
Agenda No. 2 Re : To consider the Company’s performance and approve financial report for year ended December 31, 2014. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้การจดัสรรเงินก าไร ปี 2557 เพ่ือตั้งส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  
Agenda No. 3 Re : To consider and approve the appropriate of the Profit from operation of year 2014 and pay the dividend in form cash. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558  
Agenda No. 4 Re : To approve the appointment of the new directors in replacement of those retired by rotation for year 2015. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   Appoint all in the list. 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Appoint individually. 
 1. นายพิทกัษ ์ไชยเจริญ ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ 
  Mr.Pitak Chaicharoen Position  Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Audit Committee 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 2. นายดนุชา นอ้ยใจบุญ ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

Mr.Danucha Noichaiboon Position  Director / Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Risk  
   Management Committee 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 3. นายวิวฒัน์ แสงเทียน ต าแหน่ง กรรมการ 
  Mr.Wiwat Sangtian Position  Director 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประจ าปี 2558  

Agenda No. 5 Re : To consider and approve the remuneration for the Directors, Audit Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, 
and Nomination Committee for year 2015    

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558  
Agenda No. 6 Re : To approve the appointment and remuneration of the Company’s Auditors for year 2015. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  
Agenda No. 7 Re : To consider other businesses. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
  The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself/ourselves in the 
position of shareholder. 
 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matter 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. 
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (……………………………………………………………………) 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
    (……………………………………………………………………) 

 
หมายเหตุ 
 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
  ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
  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. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ได้  
  The shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than those specified 
  in Clause (2) to the proxy. 
  3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ 
   ฉนัทะตามแนบ  
   In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the  
   proxy form. 
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การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Ekarat Engineering Public Company Limited 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
 In the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015, on April 30, 2015, at 14.00 p.m. At Bu-Nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi 
Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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   แบบ ข.   
  Form B.  

 ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
  ALLONGE OF PROXY  
 



วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง .....................................................................................................................................................(เลือกตั้งกรรมการ) 
Agenda No. Re : 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (……………………………………………………………………) 
 วนัท่ี............................../...................................../.................................. 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
    (……………………………………………………………………) 
 วนัท่ี............................../...................................../.................................. 
 Date 
      - 2 -  



       เขียนท่ี ............................................................. ... 

 Written at 
 วนัท่ี............................ เดือน........................................พ.ศ........................... 
  Date Month Year 
 (1) ขา้พเจา้............................................................................................ ............................................................................................................................... 
  I / We 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี...................................... ถนน...................................................................................ต าบล/แขวง……………………………………………….... 
The office resides at Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต...................................................... จงัหวดั............................................................................. รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
Amphur/Khet Province  Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้กบั......................................................................................................................................................................... 
Am/are in the business of a custodian for 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั...........................................................................เอกรัฐวิศวกรรม............................................................................................ จ ากดั (มหาชน)  
is a shareholder of   Ekarat Engineering   Public Company Limited 
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทั้งส้ินรวม.............................................................. หุ้น 
holding altogether………………………………………………………….shares 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้  
  Hereby appoint 
 (1) ช่ือ...................................................................อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ ................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ................................................................... อาย.ุ....................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................................................  
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ................................................................... อาย.ุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................................... .................................... 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015,  
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 30, 2015, at 14.00 p.m. At Bu-Nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
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 แบบ ค.  อากรแสตมป์ 

Form C. หนังสือมอบฉันทะ Duty Stamp 

  PROXY 20 บาท/Baht 



 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี  
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
   (ก) มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
   ( A) All of the shares held and having the right to vote by me/us 
   (ข) มอบฉนัทะบางส่วน คือ จ  านวนหุ้น ................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้....................................เสียง  
    A portion of shares   ordinary shares with the right to vote for votes 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  
Agenda No.    1 Re : To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 at April 30, 2014. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาผลการด าเนินงาน และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
Agenda No. 2 Re : To consider the Company’s performance and approve financial report for year ended December 31, 2014. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้การจดัสรรเงินก าไร ปี 2557 เพ่ือตั้งส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  
Agenda No. 3 Re : To consider and approve the appropriate of the Profit from operation of year 2014 and pay the dividend in form cash. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 
 
 
 
 

 
- 2 - 



วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558  
Agenda No. 4 Re : To approve the appointment of the new directors in replacement of those retired by rotation for year 2015   
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   Appoint all in the list. 
 เห็นดว้ย..........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง         งดออกเสียง ………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes         Abstain votes 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Appoint individually.  
 1. นายพิทกัษ ์ไชยเจริญ ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
  Mr.Pitak Chaicharoen Position  Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Audit Committee 
 เห็นดว้ย..........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง         งดออกเสียง ………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 2. นายดนุชา นอ้ยใจบุญ ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

Mr.Danucha Noichaiboon Position  Director / Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Risk  
    Management Committee 
 เห็นดว้ย...........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง งดออกเสียง ……………….. เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 3. นายวิวฒัน์ แสงเทียน ต าแหน่ง กรรมการ 
  Mr.Wiwat Sangtian Position  Director 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………….. เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประจ าปี 2558  
Agenda No. 5 Re : To consider and approve the remuneration for the Directors, Audit Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, 

and Nomination Committee for year 2015. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558  
Agenda No. 6 Re : To approve the appointment and remuneration of the Company’s Auditors for year 2015. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วาระท่ี  7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  
Agenda No. 7 Re : To consider other businesses. 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง …………………… เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
  The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself/ourselves in the 
position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matter 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. 
 
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (……………………………………………………………………) 
 วนัท่ี.............................../................................../..................................... 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (……………………………………………………………………) 
 วนัท่ี.............................../................................../..................................... 
 Date 
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หมายเหตุ 
 1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีประกฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน ( Custodian) ใน 
  ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
  The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as a depository. 
 2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
  (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน ( Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน ( Custodian) 
  The documents attach along with the proxy form as follows: 
  (1) The power of attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders. 
  (2) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to de the custodian business. 
 3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
  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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director. 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
  แบบ ค. ตามแนบ  
  In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the 
  proxy form. 
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การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Ekarat Engineering Public Company Limited 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
 In the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015, on April 30, 2015, at 14.00 p.m. At Bu-Nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi 
Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
  
วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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   แบบ ค.   
  Form C.  

 ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
  ALLONGE OF PROXY  
 



วาระท่ี ................................ เร่ือง ...................................................................................................................................................................................  
Agenda No. Re : 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   ( A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี ................................ เร่ือง .....................................................................................................................................................(เลือกตั้งกรรมการ) 
Agenda No. Re : 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
   ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดว้ย........................... เสียง ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง งดออกเสียง ……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (……………………………………………………………………) 
 วนัท่ี.............................../................................../..................................... 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (……………………………………………………………………) 
 วนัท่ี.............................../................................../..................................... 
 Date 
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