
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก   

Proxy Form A  

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

/

/

/

/

/ 

หน้า 1/2 
Page 1/2 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy (Form A) 

 

 เขียนท่ี ……………………………………………….. 
 Written at 

      

 วนัท่ี …... เดือน ………...………… พ.ศ. …...………… 
 Date       Month                         Year 

 
(1)   ขำ้พเจำ้ ……………….……………………. สญัชำติ ……………….. อยูบ่ำ้นเลขท่ี ………………...ถนน………………………..……..… 
 I/We,               Nationality                 Residing at No.                Road   

 ต ำบล/แขวง…………..…………อ ำเภอ/เขต………………………..จงัหวดั…………….…………..รหสัไปรษณีย ์....................... 
 Subdistrict              District                               Province       Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม …………….…………………………. หุ้น 
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of                            shares, 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ............................................................เสียง 
 and have the rights to vote equal to                            votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)
    

 1.   ช่ือ นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน  อำย ุ 75 ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี 50/9  ถนน พหลโยธิน กม.36  ต ำบล/แขวง  คลองหน่ึง 
  Mr. Athaporn Khaimarn  Age 75 yrs, having an address at  50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng   

  อ ำเภอ/เขต คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์12120    หรือ         
  District   Klongluang       Province Pathumthani Postal Code 12120    or 

     

 2.   ช่ือ นำยเยบ็ ซู ชวน  อำย ุ71 ปี, อยูบ่ำ้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต ำบล/แขวง  คลองหน่ึง 
                      Mr.Yeap Swee Chuan  Age 71 years, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36   Subdistrict Klongnueng 

   อ ำเภอ/เขต คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์12120    หรือ 
              District   Klongluang       Province Pathumthani Postal Code 12120    or 

3.  ช่ือ …………………………….. อำย ุ……… ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี …..………….ถนน ............................................. ............... 
                      Mr./Mrs./Miss   Age            years, residing at                        Road 
 

ต ำบล/แขวง …………… อ ำเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์…………หรือ       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code            or 

  

4. ช่ือ …………………………….. อำย ุ……… ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี …..………….ถนน ............................................. ............... 
                      Mr./Mrs./Miss   Age            years, residing at                        Road 
 

ต ำบล/แขวง …………… อ ำเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์…………หรือ       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code            or 

 

5. ช่ือ …………………………….. อำย ุ……… ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี …..………….ถนน ............................................. ............... 
                      Mr./Mrs./Miss   Age            years, residing at                        Road 
 

ต ำบล/แขวง …………… อ ำเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์………… 

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code             
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คนใดคนเหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 51 วนัองัคารท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขท่ี 518/8  
ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-First (51st) Annual 

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 30 April 2019 at 10.00 a.m., at Meeting Room R6, the 

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment 

thereof to any other date, time and venue 

 

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.  

 

 

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                               )                                                
 

 ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                               )              
 

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Remarks:  According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the 

    Proxy Form (No. 5) 2007 

 

 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one 

proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

 


