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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน)  
Proxy Form A ( General Form ) 

 
         เขียนท่ี............................................................ 
         Made at 
         วนัท่ี....................เดือน....................พ.ศ............... 
         Date       Month     Year 
 

(1)  ขำ้พเจำ้..........................................................................................สญัชำติ.................................................. 
       I/We              Nationality 
      อยู่บำ้นเลขที่.....................................ถนน.....................................  ต  ำบล/แขวง............................................. 
      Residing at No.              Road                  Sub-district. 
     อ  ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั.................................. รหสัไปรษณีย.์........................................... 
      District              Province       Postal Code  
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอริธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  
       Being a shareholder of  Earth Tech Environment Public Company Limited. 
      โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม............................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.............................เสียง 
       Holding the total amount of                         shares, with the voting rights of                                   votes.   
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให/้Hereby appoint 
      1.  ช่ือ..................................................... อำย.ุ.................... ปี         อยู่บำ้นเลขที่........................................... 
           Name             Age                      years, Residing at No. 
          ถนน................................................. ต  ำบล/แขวง..................................อ  ำเภอ/เขต................................... 
      Road          Sub-district                 District 
          จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์.............................. หรือ………………………………... 
  Province                                          Postal Code        or 

หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ/Or appoint to independent director 
    2. นำงสำวกลัยพลัญ ์  บรูณำรมย ์          อำย ุ48 ปี         
     Miss Kanyapan Buranarom   Age 48  years  
              อยู่บำ้นเลขท่ี 690/33 ถ.รตันำธิเบศร ์ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 หรือ 
       Residing at No. 690/33  Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok  11000 Thailand or 

สิ่งที่สง่มำดว้ย ล  ำดบัที่ 5 

ปิดอำกรแสตมป์  20  บำท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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     3. นำยบณัฑรู  มั่นภกัดี          อำย ุ55 ปี         
     Mr. Bantoon   Manpakdee  Age 55  years 
             อยู่บำ้นเลขท่ี 85/141 หมูท่ี่ 12 แขวงบำงเชือกหนงั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหำนคร 10170 
      Residing at No. 85/141 Moo 12 Bang Chueak Nang, Khet Taling Chan,Bangkok  10170 Thailand 

  
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหัสบดี  ท่ี 21 เมษำยน  พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมส ำนักงำน
ใหญ่ เลขท่ี 88, 88/1 หมท่ีู 1 ต ำบลบำ้นธำต ุ อ ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี  18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ
และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 
of Shareholders 2022 to be held on Thursday 21st, April 2022 at 2.00 p.m., at   88, 88/1 Moo 1, Ban That, 
Kaeng Khoi , Saraburi  18110 or at any adjournment there of. 
 
  กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
  Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been 
carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
ช่ือ/Signature………………………..……..………….....ผูม้อบฉนัทะ/The Grantor 

               (.................................................................)   
 
 
 
ลงช่ือ/Signature…………………………………………......ผูร้บัมอบฉนัทะ/The Proxy 

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

 
หมำยเหต ุ:  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
Remark :    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 several proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตัว) 

Proxy Form B (Specific Details Form) 
 

         เขียนท่ี............................................................ 
         Made at 
         วนัท่ี....................เดือน....................พ.ศ............... 
         Date       Month     Year 

(1)  ขำ้พเจำ้..........................................................................................สญัชำติ.................................................. 
       I/We              Nationality 
      อยู่บำ้นเลขที่.....................................ถนน.....................................  ต  ำบล/แขวง............................................. 
      Residing at No.              Road                  Sub-district. 
     อ  ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั.................................. รหสัไปรษณีย.์........................................... 
      District              Province       Postal Code  
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอริธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  
       Being a shareholder of  Earth Tech Environment Public Company Limited. 
      โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม............................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.............................เสียง 
       holding the total amount of                         shares, with the voting rights of                                   votes.   
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให/้Hereby appoint 
      1.  ช่ือ..................................................... อำย.ุ.................... ปี         อยู่บำ้นเลขที่........................................... 
           Name             Age                     years, Residing at No. 
          ถนน................................................. ต  ำบล/แขวง..................................อ  ำเภอ/เขต................................... 
      Road          Sub-district                 District 
          จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์.............................. หรือ 
  Province                                          Postal Code        or 
 

 มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ/Or appoint to independent director 
    2. นำงสำวกลัยพลัญ ์  บรูณำรมย ์          อำย ุ48 ปี         
     Miss Kanyapan Buranarom   Age 48  years  
              อยู่บำ้นเลขท่ี 690/33 ถ.รตันำธิเบศร ์ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 หรือ 
       Residing at No. 690/33  Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok  11000 Thailand or 
 

ปิดอำกรแสตมป์  20  บำท 
Affix 20 Baht duty stamp 

สิ่งที่สง่มำดว้ย ล  ำดบัที่ 5 
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     3. นำยบณัฑรู  มั่นภกัดี          อำย ุ55 ปี         
     Mr. Bantoon   Manpakdee  Age 55  years 
            อยู่บำ้นเลขท่ี 85/141 หมูท่ี่ 12 แขวงบำงเชือกหนงั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหำนคร 10170 
     Residing at No. 85/141 Moo 12 Bang Chueak Nang, Khet Taling Chan,Bangkok  10170 Thailand 

  

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหัสบดี  ท่ี 21 เมษำยน  พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมส ำนักงำน
ใหญ่ เลขท่ี 88, 88/1 หมท่ีู 1 ต ำบลบำ้นธำต ุ อ ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี  18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ
และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 
of Shareholders 2022 to be held on Thursday 21st, April 2022 at 2.00 p.m., at   88, 88/1 Moo 1, Ban That, 
Kaeng Khoi , Saraburi  18110 or at any adjournment there of. 
 

 (4)   ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Chairman of the Board’s announcements for the acknowledgement of the meeting. 

หมำยเหต ุ:  วำระนีเ้ป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนน 
Remark :  This agenda is for acknowledgement and no casting of cotes. 

 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญถอืหุ้น ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่22 เมษายน 2564 
Agenda 2 Consider and certify the minutes of the 2022  Annual General Meeting of Shareholders  

 held on 22rd April 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf,  
      as he/she deems appropriate in all respects. 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้
   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
                เห็นดว้ย/ Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the          
   year 2021 

  --ไมม่ีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda – 
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วาระที ่4 พจิารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ IPO  อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ ด้วยวิธี
  เกลี่ยวงเงนิ 
Agenda 4 To acknowledge of the insignificant change on the objective of IPO’s utilization by   
  reallocation of the  amount of IPO Proceed 
  --ไมม่ีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda – 
 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Agenda 5 To consider and approve the balance sheet and statement of comprehensive income of the 

Company for the period ended 31st December 2021 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our  behalf,  
      as he/she deems appropriate in all respects. 

 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้
   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
                เห็นดว้ย/ Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผล   
  ส าหรับผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve to the allocation of net profit as statutory reserve by law and to omit 

the dividend payment for the operation results of the year 2021. 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our  behalf,  
      as he/she deems appropriate in all respects. 

 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้
   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
                เห็นดว้ย/ Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 7 To consider and approve of the appointment of new directors to replace former directors    

who have been released according to their term of office. 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                he / she deems appropriate in all respects. 

    



-90- 
เลขท่ี 88,88/1  หมู่ที่ 1  ต ำบลบำ้นธำต ุ  อ  ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรุี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 

            โทรศพัท ์: 036-200-294-5   โทรสำร : 036-200-295                                                              Tel : 036-200-294-5     Fax : 036-200-295 
 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 

    กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ /Appointment of all directors 
     เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

           กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล/Appointment of certain directors 
1.ดร.พัลลภา  เรืองรอง / Dr.Pallapa  Ruangrong 
  เห็นดว้ย/Approve  ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 

 

2.นายบวรสิทธิ ์ ศรศิลป / Mr.Borwornsit  Sornsilp  
 เห็นดว้ย/Approve  ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 

3.นายสุทศัน ์ บุณยอุดมศาสตร ์/Mr.Suthat Boonyaudomsart 
           เห็นดว้ย/Approve  ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 
Agenda 8 Consideration of approval of the setting of remuneration for the Company’s directors  

in 2022. 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที ่9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 
Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for 

the year 2022 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที ่10 พจิารณาและอนุมัตขิยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

Agenda 10 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by 
General Mandate 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที ่11 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทฯ 
Agenda 11 To consider and approve on the issuance and offering of the company debentures. 

  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 
                 he / she deems appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 12  Consideration of other business (if any). 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:     

     เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

 (5)   กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไมเ่ป็นไปตำมท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวำ่              
กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this  
 proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
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(6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจนหรือ                
ในกรณีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำ  หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีกำร             
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้                   
ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other 
agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote  my/our 
behalf astheproxy deems appropriate. 
กิจกำรใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตำมท่ี
ขำ้พเจำ้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

 Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent  with 
 my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 
 
    ลงช่ือ/Signature………………………..……..………….....ผูม้อบฉนัทะ/The Grantor 
                 (.................................................................)   
 
 

 ลงช่ือ/Signature…………………………………………......ผูร้บัมอบฉนัทะ/The Proxy 
                 (..................................................................)   
  
หมายเหตุ/Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่ 
 สำมำรถแบง่แยก  จ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the 
votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for 
voting purpose. 
 

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
 

3. ในกรณีที่มวีำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข. ตำมแนบ  
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, 
such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, 
he/she may make the statement of provide evidence by specify  in Annex to the Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 
 

  กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
  The appointment of proxy by the shareholder of Earth Tech Environment Public Company 
Limited  
 
  ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 21 เมษำยน พ.ศ.2565  เวลำ 14.00 น. 
ณ หอ้งประชมุส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 88, 88/1 หมท่ีู 1 ต ำบลบำ้นธำต ุ อ ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี  18110  หรือท่ี
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
  In the Annual General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Thursday 21st , April 2022 
at 2.00 p.m., at   88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi  18110 or at any adjournment there of.          

 

วาระที/่Agenda...............เร่ือง/Subject............................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she 

        Deems appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
     เห็นดว้ย/Approve       ไม่เห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที/่Agenda...............เร่ือง/Subject............................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
  (a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she 
        deems appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
     เห็นดว้ย/Approve        ไม่เห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 

 
 
 
 

สิ่งที่สง่มำดว้ย ล  ำดบัที่ 5 
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วาระที/่Agenda...............เร่ือง/Subject............................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
  (a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she 
         deems appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
     เห็นดว้ย/Approve          ไม่เห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที/่Agenda...............เร่ือง/Subject............................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
  (a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she 
         deems appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
     เห็นดว้ย/Approve          ไม่เห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที/่Agenda...............เร่ือง/Subject............................................................................................... 
 

ช่ือกรรมกำร/Name of Director……………………………………………….………………………… 
 เห็นดว้ย/Approve             ไม่เห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
ช่ือกรรมกำร/Name of Director…………………………………………………………………… 
 เห็นดว้ย/Approve             ไม่เห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
ช่ือกรรมกำร/Name of Director…………………………………………………………………… 
 เห็นดว้ย/Approve             ไม่เห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 
 
 
 
 
 
 



-95- 
เลขท่ี 88,88/1  หมู่ที่ 1  ต ำบลบำ้นธำต ุ  อ  ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรุี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 

            โทรศพัท ์: 036-200-294-5   โทรสำร : 036-200-295                                                              Tel : 036-200-294-5     Fax : 036-200-295 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Power of Attorney Form C  
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(this form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository) 

 
 

         เขียนท่ี............................................................ 
         Made at 
         วนัท่ี....................เดือน....................พ.ศ............... 
         Date       Month     Year 
 

(1)  ขำ้พเจำ้..........................................................................................สญัชำติ.................................................. 
       I/We              Nationality 
      อยู่บำ้นเลขที่.....................................ถนน.....................................  ต  ำบล/แขวง............................................. 
      Residing at No.              Road                  Sub-district. 
      อ  ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั.................................. รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
      District              Province       Postal Code  

             ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................ 
                 As a Custodian for  
 

      ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

      Being a shareholder of  Earth Tech Environment Public Company Limited. 

      โดยถือหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้รวม...................... หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั........................เสียง 

      Holding the total amount of                             shares, with the voting rights of                              votes.   

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให/้Hereby appoint 
      1.  ช่ือ..................................................... อำย.ุ.................... ปี         อยู่บำ้นเลขที่........................................... 
           Name           Age                      years, Residing at No. 
          ถนน................................................. ต  ำบล/แขวง..................................อ  ำเภอ/เขต................................... 
      Road          Sub-district                 District 
          จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์.............................. หรือ………………………………... 
  Province                                          Postal Code        or 
 
 
 
 

ปิดอำกรแสตมป์  20  บำท 
Affix 20 Baht duty stamp 

สิ่งที่สง่มำดว้ย ล  ำดบัที่ 5 
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หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ/Or appoint to independent director 
    2. นำงสำวกลัยพลัญ ์  บรูณำรมย ์          อำย ุ48 ปี         
     Miss Kanyapan Buranarom   Age 48  years  
              อยู่บำ้นเลขท่ี 690/33 ถ.รตันำธิเบศร ์ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 หรือ 
       Residing at No. 690/33  Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok  11000 Thailand or 
 

   3. นำยบณัฑรู  มั่นภกัดี          อำย ุ55 ปี         
     Mr. Bantoon   Manpakdee  Age 55  years 
             อยู่บำ้นเลขท่ี 85/141 หมูท่ี่ 12 แขวงบำงเชือกหนงั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหำนคร 10170 
      Residing at No. 85/141 Moo 12 Bang Chueak Nang, Khet Taling Chan,Bangkok  10170 Thailand 

  
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหัสบดี  ท่ี 21 เมษำยน  พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมส ำนักงำน
ใหญ่ เลขท่ี 88, 88/1 หมท่ีู 1 ต  ำบลบำ้นธำต ุ อ ำเภอแก่งคอย  จังหวดัสระบุรี  18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ
และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 
of Shareholders 2022 to be held on Thursday 21st, April 2022 at 2.00 p.m., at   88, 88/1 Moo 1, Ban That, 
Kaeng Khoi , Saraburi  18110 or at any adjournment there of. 
 
 (3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
To grant the total amount of share holding and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบำงสว่น คือ                            
To grant the partial shares as follows:                                                              

            หุน้สำมญั…………………… หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได.้...............................เสียง 
        Or dinary share           shares and having the right to vote equal to              votes, 

 
 (4)   ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Chairman of the Board’s announcements for the acknowledgement of the meeting. 

หมำยเหต ุ:  วำระนีเ้ป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนน 
Remark :  This agenda is for acknowledgement and no casting of cotes. 
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วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญถอืหุ้น ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่22เมษายน 2564 

Agenda 2 Consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
 held on 22rd April 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf,  
      as he/she deems appropriate in all respects. 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้
   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
                เห็นดว้ย/ Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the          
   year 2021 

  --ไมม่ีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda – 
 
วาระที ่4 พจิารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ IPO  อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ ด้วยวิธี
  เกลี่ยวงเงนิ 
Agenda 4 To acknowledge of the insignificant change on the objective of IPO’s utilization by   
  reallocation of the  amount of IPO Proceed 
  --ไมม่ีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda – 
 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Agenda 5  To consider and approve the balance sheet and statement of comprehensive income of the 

 Company for the period ended 31st December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our  behalf,  
      as he/she deems appropriate in all respects. 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้
   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
                เห็นดว้ย/ Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที ่6 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผล   
  ส าหรับผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve to the allocation of net profit as statutory reserve by law and to omit 

the dividend payment for the operation results of the year 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our  behalf,  
      as he/she deems appropriate in all respects. 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้
   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
                เห็นดว้ย/ Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 7 To consider and approve of the appointment of new directors to replace former directors    

who have been released according to their term of office. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                he / she deems appropriate in all respects.    

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ /Appointment of all directors 
     เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

     กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล/Appointment of certain directors 
1.ดร.พัลลภา  เรืองรอง / Dr.Pallapa  Ruangrong 
  เห็นดว้ย/Approve  ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 

 

2.นายบวรสิทธิ ์ ศรศิลป / Mr.Borwornsit  Sornsilp  
 เห็นดว้ย/Approve  ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 

3.นายสุทศัน ์ บุณยอุดมศาสตร ์/Mr.Suthat Boonyaudomsart 
           เห็นดว้ย/Approve  ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve of the setting of remuneration for the Company’s directors in 2022. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที ่9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the external auditors and determine their 
remuneration for 2022 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที ่10 พจิารณาและอนุมัตขิยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

Agenda 10 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by 
General Mandate 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที ่11 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทฯ 
Agenda 11 To consider and approve on the issuance and offering of the company debentures. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:       

 เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 12  To consider of other business (if any). 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as 

                 he / she deems appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงันี ้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:     

     เห็นดว้ย/Approve    ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

(5)   กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี้ใหถื้อว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this  
 proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 
(6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม  ขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ได ้       
ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other 
agenda considered  in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or 
amendment  to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote  my/our behalf 
as the proxy deems appropriate. 
กิจกำรใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตำมท่ี
ขำ้พเจำ้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent 
with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 

 
 
    ลงช่ือ/Signature………………………..……..………….....ผูม้อบฉนัทะ/The Grantor 
               (.................................................................)   
 
 

 ลงช่ือ/Signature…………………………………………......ผูร้บัมอบฉนัทะ/The Proxy 
              (..................................................................)   
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หมายเหตุ/Remarks: 
1.หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ทำ่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy 
Form C. 
2.หลกัฐำนที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ / Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
 1. หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
        Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

2. หนงัสือยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
    Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยก

จ ำนวนหุน้ 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
  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 several proxies for splitting votes. 
4.ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะ 
  แบบ ค. ตำมแนบ 
   In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 

Grantor may use  
  the Allonge of  the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Annex to the Power of Attorney Form C 

 
 

  กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited. 
 
  ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 21 เมษำยน พ.ศ.2565  เวลำ 14.00 น.               
ณ หอ้งประชมุส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 88, 88/1 หมท่ีู 1 ต  ำบลบำ้นธำต ุ อ  ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรุี  18110  หรือท่ี
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
  In the Annual General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Thursday 21st , April 2022 
at 2.00 p.m., at   88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi  18110 or at any adjournment thereof.          
 

วาระที/่Agenda..................เร่ือง/Subject.............................................................................................. 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as 
        he / she deems appropriate in all respects. 
 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
   (b)  The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
      เห็นดว้ย/Approve        ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที/่Agenda....................เร่ือง/Subject......................................................................................... 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as 
       he / she deems appropriate in all respects. 
 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
   (b)  The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
      เห็นดว้ย/Approve        ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สง่มำดว้ย ล  ำดบัที่ 5 



-103- 
เลขท่ี 88,88/1  หมู่ที่ 1  ต ำบลบำ้นธำต ุ  อ  ำเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรุี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 

            โทรศพัท ์: 036-200-294-5   โทรสำร : 036-200-295                                                              Tel : 036-200-294-5     Fax : 036-200-295 
 

 วาระที/่Agenda....................เร่ือง/Subject......................................................................................... 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as 
       he / she deems appropriate in all respects. 
 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
   (b)  The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
      เห็นดว้ย/Approve        ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที/่Agenda....................เร่ือง/Subject......................................................................................... 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as 
       he / she deems appropriate in all respects. 
 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
   (b)  The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
      เห็นดว้ย/Approve        ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที/่Agenda..................เร่ือง/Subject.................................................................................... 
 

ช่ือกรรมกำร/Name of Director……………………………………………….………………… 
 เห็นดว้ย/Approve             ไม่เห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

ช่ือกรรมกำร/Name of Director…………………………………………………………………… 
 เห็นดว้ย/Approve             ไม่เห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 

ช่ือกรรมกำร/Name of Director…………………………………………………………………… 
 เห็นดว้ย/Approve             ไม่เห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
 
 
 
 




