
 

ที่  สนก. 23/2563 
  วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง  การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
  ตามที่ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ณ ห้อง 
แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัศกุร์ที่ 7 
สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 นัน้ 
  ธนาคารขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ทา่นสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารทา่นใดทา่นหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. นางดยันา บนุนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 68  ปี   

 อยูบ้่านเลขท่ี   8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
 
2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ    อาย ุ 72  ปี 
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      
 อยูบ้่านเลขท่ี   21 ซอยสถิตยทุธการ 1 ถนนติวานนท์ 48 ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมือง นนทบรีุ 11000 
 
 
  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังรายนามข้างต้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
  ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน
มายงัทา่นด้วยแล้ว โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ที่ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉนัทะ โดยในการมอบฉนัทะ ทา่นอาจแสดงความประสงค์ทีจ่ะให้ออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบ
วาระตา่งๆ วา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของทา่นออกเสยีงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของทา่นก็ได้ นอกจากนี ้ ธนาคารได้จดัให้มีหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ซึง่เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน และ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่ธนาคารได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) เพื่อให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถพมิพ์ข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ทา่นมอบฉนัทะให้กรรมการของธนาคารบคุคลใดบคุคลหนึง่
ข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคืนมายงัธนาคารลว่งหน้า
เพื่อให้ถงึธนาคารกอ่นวนัประชมุ โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืฉบบันีเ้พื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                               (นายสพุล  วธันเวคิน) 
                                                                      ประธานกรรมการ 





  

   หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
   

 

 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
……………………... 

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

วนัท่ี.......................เดือน................................ พ.ศ……................. 
  

(1)   ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาต.ิ........... ................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................................ถนน....... ...........................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์.................................................... 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ ธนำคำรเกียรตนิำคิน จ ำกัด (มหำชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................ .............................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ.......................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)            นางดยันา        บนุนาค                                                                          อาย ุ                     68                   ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี             8/34  ซอยวภิาวดี 17           ถนน                 วภิาวดี-รังสิต                  ต าบล/แขวง                 จตจุกัร                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                 
อ าเภอ/เขต               จตจุกัร                                จงัหวดั              กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย์     10900              หรือ 

 (2)            นายเชษฐ์        ภทัรากรกลุ                                                                    อาย ุ                     72                   ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี             21  ซอยสถิตยทุธการ 1       ถนน                 ตวิานนท์ 48                     ต าบล/แขวง                ทา่ทราย                  .                             
อ าเภอ/เขต               เมือง                                  จงัหวดั              นนทบรีุ                            รหสัไปรษณีย์     11000              หรือ 

  (3)........................................................................................ ...............................อาย.ุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................... .รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (4).......................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................ ....รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (5)........................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.............. ............................... 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขท่ี 494 ถนน 
ราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 

 วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรส ำหรับรอบปี 2562 
ที่ผ่ำนมำ 

 
 
 
 
 

ผูม้อบฉนัทะ
ปิดอากร
แสตมป์   
20 บาท 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย11 
11 



  

   หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 
   

 

 

 วำระที่ 2        พิจำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 3         พิจำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรและกำรงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 4         พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) นำยสุวิทย์  มำไพศำลสิน 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(2) ศ.ดร.อัญญำ ขันธวทิย์ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(3) นำยอภนัินท์ เกลียวปฏินนท์ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(4) นำงพัชนี ลิ่มอภชิำต 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 5        พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 6       พิจำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2563 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 7       พิจำรณำอนุมัตกิำรเปล่ียนช่ือของธนำคำร 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 8       พิจำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนำคำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนช่ือ
ของธนำคำร 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 



  

   หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
   

 

 

 วำระที่ 9       พิจำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของธนำคำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนช่ือของ
ธนำคำร 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 10    เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ 
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.............................................................)  
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ   

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

  

   หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
   

 

 

 วำระที่ 9       พิจำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของธนำคำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนช่ือของ
ธนำคำร 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 10    เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ 
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.............................................................)  
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ   

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



  

   หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
   

 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ ธนำคำรเกียรตนิำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
   ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม 
แกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขท่ี 494 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

.............................................. 
 

 วำระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 วำระที่..............เร่ือง............................................................................................................... .......................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 วำระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 วำระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วำระที่ ..............เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
   

ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. .............. 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. .............. 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................  
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................... ............................. 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. .............. 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 






