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                    สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
            Enclosure 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

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

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

(1)  ข้าพเจ้า  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. สัญชาติ  ………………………………….  
I/ We            nationality                                                                                                                                           

          อยู่บ้านเลขที ่……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….…………………………….…………..
 Address                   
 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................... เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to votes as follows: 
 หุ้นสามัญ ..................................................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสียง  

             ordinary share       shares  and having the right to vote equals to   votes                            
 หุ้นบุริมสิทธิ ............................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสียง       
      preference share     shares  and having the right to vote equals to   votes                                

  

(3)  ขอมอบฉันทะให ้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 
Hereby appoint to  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the aaaproxy, per details 

as shown in the Enclosure 7) 
 

1. ชื่อ .............................................................................................................   อาย ุ.................. ปี  อยู่บ้านเลขที ่……………….…………………………. 
Name                                                       age     years,  residing at 
ถนน .......................................................................   ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………………….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จังหวัด ................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................  หรือ 
Province                            Postal Code   or 

2. ชื่อ ..............................................................................................................   อาย ุ.................. ปี  อยู่บ้านเลขที ่……………….…………………………. 
Name                                                       age     years,  residing at 
ถนน .......................................................................   ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………………….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จังหวัด ................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................  หรือ 
Province                            Postal Code   or 

3. ชื่อ ..............................................................................................................   อาย ุ.................. ปี  อยู่บ้านเลขที ่……………….…………………………. 
Name                                                       age     years,  residing at 
ถนน .......................................................................   ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………………….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จังหวัด ................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................   
Province                            Postal Code    

  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวง           
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
ปิดอากรแสตมป์   

20 บาท 
 

Duty Stamp 20 Baht 
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 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the Annual General Shareholders’ Meeting 2019          
on Friday, 26 April 2019 from 9.00 am. – 11.00 am. at Suanluang Ballroom on the 1st floor of Novotel Bangna Bangkok, No.333 Srinakarin 
Road, Nongbon, Pravet, Bangkok, Thailand 10250, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

              (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate  
               in all respects. 
 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
              (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 
Agenda No. 1 Considering certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2018 held on 

April 20, 2018 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain                        
 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานประจ าปแีละรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  2561 
Agenda No. 2 Considering certifying the Company’s annual report and the board of directors’ report for 2018. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain   
                      

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าป ีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

Agenda No. 3 Considering approving the Company’s balance sheets, profit and loss statements, and cash flow 
statements as at 31 December 2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain  
                  

วาระที่ 4 พิจารณาการจา่ยเงินปันผลและตัง้ส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
Agenda No. 4 Considering the dividend payment and allocation of net profit for legal reserves for 2018's operating 

results. 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda No. 5 Considering appointing directors in replacement the expired ones. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain   
                      

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ  และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2562 
Agenda No. 6 Considering approving the Board of Directors’ remuneration for 2019. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain  
                      

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 
Agenda No.7 Considering appointing auditor and the auditing fee for 2019. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain                       
 

วาระที่ 8 
 
Agenda No.8 
 

พิจารณาอนุมัติการเปลีย่นชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทบั และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. 
เรื่องชื่อบริษัทฯ 
Considering approving the Chang of Company name and seal and revision “Clause 1: Company Name” of 
the Company’s Memorandum of Association 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

      Approve                  Disapprove                   Abstain                        
 

วาระที่ 9 
 
Agenda No.9 
 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ26, ข้อ 34, ให้เป็นไปตามค าสัง่หัวหน้าความ
สงบแหง่ชาติ ที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบรษิัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
Considering approving the Chang of the company’s regulations in Clauses 1, 2, 18, 26, 34, to be in 
accordance with the National Council for Peace and Order, 21/2560 and Clauses 59 for compliance with 
the change of the company name. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain                        
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วาระที่ 10 
Agenda No.10 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจลงนามกรรมการบริษัท 
Considering approving the amendment of the authorized signatory of the Company. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

     Approve                  Disapprove                   Abstain                        
 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 11 Consider other issues (if any). 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
           Approve                  Disapprove                   Abstain                       
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถอืวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and  
not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ 
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of 
any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

     ลงนาม/Signed  …………………………………………….    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                       (……………………………………………) 
 

                                                   ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ 
    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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ 
    The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less  
    than those specified in Clause (2) to the proxy. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามแนบ 
    In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the  
    Supplemental Proxy (Form B) as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Supplemental Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited. 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

behalf the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 on Friday, 26 April 2019 from 9.00 am. – 11.00 am. at Suanluang Ballroom 
on the 1st floor of Novotel Bangna Bangkok, No.333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok, Thailand 10250, or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 

*********************************************************************************************** 
วาระที ่……….…. เรื่อง   ...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No……          Subject : ....................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
                         Approve       Disapprove       Abstain 
  

วาระที ่……….…. เรื่อง   ...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No……          Subject : ....................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
                         Approve       Disapprove       Abstain 
   

วาระที ่……….…. เรื่อง   ............................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No……          Subject :  ....................................................................................................................................................................................                                                                                                                                             

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
                         Approve       Disapprove       Abstain   
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
  
       ลงนาม/Signed  …………………………………………….    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                       (……………………………………………) 
 

                                                   ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 


