อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
สํานักงานตังอยู
้ ท่ ี่
Office Address

เขียนที่ _______________________________
Written at ____________________________
วันที่ _______ เดือน __________ พ.ศ. _____
Date ______ Month ________ Year ______
สัญชาติ
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ________________________________________________________
as the Custodian for
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Who is a shareholder of JKN Global Media Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ______________ เสียง ดังนี ้
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ __________________เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ __________________เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(2)

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่จะเป็ นผู้แทนของผู้ถือหุ้นใน
การมาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ผ้ ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่ องหมาย หน้ า ชื่อกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ที่ปรากฏข้ างท้ ายนี ้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names
listed below.)
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง / Adm. Apichart Pengsritong กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 69 ปี / Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ 294/15 หมูท่ ี่ 5 ซ.อุเทน 13 ถ.นวมินทร์ (ซอย 24) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
Residing at 294/15 Moo 5 Soi Utain 13 Nawamin Road (Soi 24), Klongkum, Buengkum, Bangkok 10240
หรือ/or � นายสุรชัย ชมภูไพสร / Mr. Surachai Chompoopaisorn กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 58 ปี / Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ 678/221 ซอย พัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Residing at 678/221 Soi Pattanakarn 44, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250
หรือ/or � นายปรีชา บุณยกิดา / Mr. Preecha Boonyakida กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 58 ปี / Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ 51/288 หมูบ่ ้ านเมืองเอก โครงการ 1 ถ.เอกทักษิณ 5 ต.หลัก 6 อ.เมือง ปทุมธานี 12000
Residing at 51/288 Muang Ake Phase 1, Ake Taksin 5 Road, Lakhok, Muang, Pathumthani 12000
หรือ/or � ชื่อ / Name_________________________________ อายุ / Age ________ ปี / year
อยูบ่ ้ านเลขที่ / residing at _________ถนน / Road __________________________________ ตําบล / แขวง / Sub-district
__________________________________อําเภอ/เขต/District ___________________จังหวัด / Province _________________
รหัสไปรษณีย์/Postal Code ____________

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

หรือ/or

หรือ/or

� ชื่อ / Name_________________________________ อายุ / Age ________ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / residing at _________ถนน / Road __________________________________ ตําบล /
__________________________________อําเภอ/เขต/District ___________________จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย์/Postal Code ____________
� ชื่อ / Name_________________________________ อายุ / Age ________ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / residing at _________ถนน / Road __________________________________ ตําบล /
__________________________________อําเภอ/เขต/District ___________________จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย์/Postal Code ____________

แขวง / Sub-district
_________________

แขวง / Sub-district
_________________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ 2- 3 ชัน้ 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย / Only one of them to represent myself/ourselves for
attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting for the Year 2019 to be held on Friday April 26, 2019
at 14:30 hours at Surasak Room 2 – 3, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, No. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
� มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ /
authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held
� มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
� หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ __________________เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
� หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ __________________เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
____________________________ เสียง
Total voting right
votes

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

To acknowledge the Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2018 dated September 24, 2018
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2
Agenda No. 2

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561
To consider and acknowledge the Company's operational results for the Year 2018
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider approving the financial statements for the year 2018 ended December 31, 2018
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4
Agenda No. 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
To consider approving the declaration of dividend for the operational results for the year 2018 and the allocation of legal reserve
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึ
้
ง่ ออกจากตําแหน่งตามวาระ
To consider approving the election of directors to replace the directors due to retire by rotation.
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� การเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด / Election of all directors
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
� การเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้ / Election of each individual director as follows
1. นายปรี ชา บุณยกิดา / Mr. Preecha Boonyakida
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
์
2. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ / Mr. Jakkaphong Jakrajutatip
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
์
3. นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ / Miss Pimauma Jakrajutatip
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562 และโบนัสกรรมการ
To consider fixing the remuneration for directors and meeting allowances for directors for the year 2019 and bonus for directors.
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
To consider approving the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2019
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with my/our
intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that
specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(7)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร / 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 resolutions in any matters other than those
specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and
vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ /Any act(s) performed
by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(
)

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
Please convenience in the registration
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านั ้ น /
Proxy Form C. is only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in
charge of his/her shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to
sign the Proxy Form on behalf of him/her
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a
licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares
to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรื อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote
for either all directors or each individual director.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is
more agenda those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
6. กรณีหากมีข้อกําหนดหรื อข้ อบังคับใดกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผ้ ูรับมอบฉันทะเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกิจการเรื่ องใดที่ได้ เข้ า
ร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้ อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any
statement or provide any evidence, such case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or
provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Supplemental Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of JKN Global Media Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 25612 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ 2- 3 ชัน้ 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์
สาทร กรุ งเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย / At the Shareholder’s
Annual General Meeting for the Year 2019 to be held on Friday April 26, 2019 at 14:30 hours at Surasak Room 2 – 3, 11th Floor, Eastin
Grand Hotel Sathorn, Bangkok, No. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as
the Meeting may be adjourned
วาระที่ _________________
Agenda

เรื่อง ___________________________________________________________________________
Subject

� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _________________
Agenda

เรื่อง ___________________________________________________________________________
Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _________________
Agenda

เรื่อง ___________________________________________________________________________
Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ _________________
Agenda

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ) _________________________________________________________
Subject
Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree
ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้ วย / Agree
� ไม่เห็นด้ วย / Disagree

� งดออกเสียง / Abstain

� งดออกเสียง / Abstain

� งดออกเสียง / Abstain

� งดออกเสียง / Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(
)
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