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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Proxy Form C 

 

 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 
 

 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
 As the custodian of         

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

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

(2) 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 
 

(5) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

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

 มอบฉนัทะบำงส่วน คือ หุ้นสำมญั              หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
 Grant certain of my/our proxy for   ordinary shares, having the rights to vote equal to   votes  

       
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows: 

 

วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 2  พจิำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกีย่วกบักจิกรรมของบริษทั  
Agenda 2  To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors on activities of the Company  

 
(ระเบียบวำระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote) 

 
วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 พร้อมรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018 with report of the 

Auditor thereon 

 

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

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 4   พจิำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda 4   To consider and approve the declaration of dividend payment for the year ended 31 December 2018 

 

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

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 5  พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda 5  To consider and approve re-election of Directors who will retire by rotation  

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

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  Vote for all the nominated directors  

    เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
  Approve the individual appointment of director(s) as follows: 

  

  กำรเลือกตั้งกรรมกำรกลบัเขำ้มำ เป็นกรรมกำรใหม่อีกวำระหน่ึง: 
  Election of the directors as directors of the company to serve for another term: 

  1. ช่ือกรรมกำร:  นำยธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง (กรรมกำร) 
   Director’s name: Mr. Dhiraphorn Srifuengfung (Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  2. ช่ือกรรมกำร:  นำยลูกำ้ เครปำโชล่ี (กรรมกำรบริหำร)  
   Director’s name: Mr. Luca Crepaccioli (Executive Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

  3. ช่ือกรรมกำร:  นำงสำวชนำพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (กรรมกำรอิสระ) 
                    Director’s name:  Miss Chanapun Juangroongruangkit (Independent Director) 
   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 6   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562  

Agenda 6    To consider and approve the Directors and the Sub-committees’ remunerations for the year 2019 

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทั 
Agenda 7  To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company 
 

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

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 8 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended 31 

December 2019 
 

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

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที่ 9 พจิำรณำกจิกำรอืน่ ๆ ที่อำจด ำเนินกำรได้ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษทั (ถ้ำมี) 
Agenda 9 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting (if any) 

 
 

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

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

(5)     ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ………………………………………………… 

 The proxy’s statement or any other evidences (if any)……………….………………………………….. 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น            

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณทีี่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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.  

  

 

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
             ( ______________________ )                                                

                

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
             ( ______________________ )                                              

 

 ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
            ( ______________________ ) 

 

 ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
            ( ______________________ ) 
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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 

 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น 

 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the 

Proxy Form C. 

 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คอื 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (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.  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. 

 

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

 

5. ในกรณทีี่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค /  Supplementary Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 51 วนัองัคารท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ ราชประสงค ์เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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   ......................  เร่ือง ...................................................................................................................... ...................................................... 
Agenda Subject: 
 

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

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่   ......................  เร่ือง ............................................................................................................................................................................ 
Agenda Subject: 
 

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

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่   ......................  เร่ือง ...................................................................................................................... ...................................................... 
Agenda Subject: 
 

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

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่   ......................  เร่ือง ............................................................................................................................. ............................................... 
Agenda Subject: 
 

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

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่   ......................  เร่ือง   เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda  Subject: Election of Directors (continued) 

 
 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

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

 (                                                              )                                                
 

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

 (                                                              ) 
 


