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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Proxy Form C
เขียนที่ ………………………………………………..
Written at

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

(1)

ข้ำพเจ้ำ ……………….……………………. สัญชำติ ……………….. อยูบ่ ำ้ นเลขที่ ………………...ถนน………………………..……..…
I/We,

Nationality

Residing at No.

Road

ตำบล/แขวง…………..…………อำเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………….…………..รหัสไปรษณี ย ์ .......................
Subdistrict

District

Province

Postal Code

ในฐำนะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั
As the custodian of

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นสำมัญจำนวนทั้งสิ้ นรวม ………….………………………. หุ้น
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of

ordinary shares,

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ ............................................................เสี ยง
and have the rights to vote equal to

(2)

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสื อเชิ ญประชุม)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

1. ชื่อ นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง

Age 75 yrs, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng

อำเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธำนี

District Klongluang

Province Pathumthani

2. ชื่อ นำยเย็บ ซู ชวน

/
/
/
/
/

อำยุ 75 ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36

Mr. Athaporn Khaimarn

รหัสไปรษณี ย ์ 12120
Postal Code 12120

อำยุ 71 ปี , อยูบ่ ำ้ นเลขที่ 50/9

หรื อ
or

ถนน พหลโยธิน กม.36

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง

Mr.Yeap Swee Chuan

Age 71 years, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng

อำเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธำนี

รหัสไปรษณี ย ์ 12120
หรื อ
District Klongluang
Province Pathumthani
Postal Code 12120
or
3. ชื่อ …………………………….. อำยุ ……… ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

ตำบล/แขวง …………… อำเภอ/เขต ……….…………….จังหวัด ….…………….…… รหัสไปรษณี ย…
์ …………หรื อ
Subdistrict
4.

District

Province

Postal Code

or

ชื่อ …………………………….. อำยุ ……… ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

ตำบล/แขวง …………… อำเภอ/เขต ……….…………….จังหวัด ….…………….…… รหัสไปรษณี ย…
์ …………หรื อ
Subdistrict

District

Province

Postal Code

or

5. ชื่อ …………………………….. อำยุ ……… ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

ตำบล/แขวง …………… อำเภอ/เขต ……….…………….จังหวัด ….…………….…… รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Subdistrict

District

Province

Postal Code

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่ ำงประเทศคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ ำนั้น)
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คนใดคนเหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 51 วัน อังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ ม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8
ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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

(5)

ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:



มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold



มอบฉันทะบำงส่ วน คือ หุ้นสำมัญ

หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้

Grant certain of my/our proxy for

(4)

ordinary shares, having the rights to vote equal to

เสี ยง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มใหญ่ สำมัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ ประชุ มเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561

Agenda 1

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 50 held on April 25, 2018

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรมของบริษทั
Agenda 2

To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors on activities of the Company

(ระเบียบวำระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษทั สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 พร้ อมรำยงำนของผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018 with report of the
Auditor thereon

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปันผลสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 4 To consider and approve the declaration of dividend payment for the year ended 31 December 2018

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่ ำงประเทศคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ ำนั้น)
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
Agenda 5

To consider and approve re-election of Directors who will retire by rotation

(ก)ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข)ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามที่คณะกรรมการเสนอ
Vote for all the nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
Approve the individual appointment of director(s) as follows:

กำรเลือกตั้งกรรมกำรกลับเข้ำมำ เป็ นกรรมกำรใหม่อีกวำระหนึ่ ง:
Election of the directors as directors of the company to serve for another term:

1. ชื่อกรรมกำร: นำยธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง (กรรมกำร)
Director’s name: Mr. Dhiraphorn Srifuengfung (Director)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมกำร: นำยลูกำ้ เครปำโชลี่ (กรรมกำรบริ หำร)
Director’s name: Mr. Luca Crepaccioli (Executive Director)

3.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมกำร: นำงสำวชนำพรรณ จึงรุ่ งเรื องกิจ (กรรมกำรอิสระ)
Director’s name: Miss Chanapun Juangroongruangkit (Independent Director)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุ ดย่ อยประจาปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the Directors and the Sub-committees’ remunerations for the year 2019

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่ ำงประเทศคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ ำนั้น)
Proxy Form C (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)
หน้ ำ 4/7
Page 4/7
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุ ด 31 ธันวำคม 2562 และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Agenda 8

To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended 31
December 2019

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 9 พิจำรณำกิจกำรอืน่ ๆ ที่อำจดำเนินกำรได้ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษทั (ถ้ ำมี)
Agenda 9 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting (if any)

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

(5)

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ…………………………………………………
The proxy’s statement or any other evidences (if any)……………….…………………………………..
(6) การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไว้ ในหนั งสื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่ าการลงคะแนนเสี ย งนั้ น
ไม่ ถูกต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting
as a shareholders.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting
considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of
any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุ มนั้น เว้ นแต่ กรณีที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ ออกเสี ยงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสื อมอบฉั นทะ
ให้ ถือเสมือนว่ าข้ าพเจ้ าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as
specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ……..………………………………… ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( ______________________ )

ลงชื่อ/Signed ……..………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ______________________ )

ลงชื่อ/Signed ……………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ______________________ )

ลงชื่อ/Signed ……………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ______________________ )

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
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หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่ านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the
Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉั นทะ จะต้ องมอบฉั นทะให้ ผ้ ูรับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

4. วาระเลือกตั้งกรรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุ ดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่ าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่ อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C
as attached.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค / Supplementary Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited

สาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 51 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์
กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Fifty-First (51st) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 30 April 2019 at 10.00 a.m., 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.

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่ ...................... เรื่อง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)

Agenda

Election of Directors (continued)

Subject:

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed .………………………………… ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed …….………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
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