อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.
(1)

เขียนที่ ______________________________
Written at
วันที่ ______ เดือน __________ พ.ศ. _____
Date
Month
Year

ข้าพเจ้า
I/We
สํานักงานตัง้ อยู่ที่
Office Address

สัญชาติ
Nationality

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั _____________________________________________________
as the Custodian for
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Who is a shareholder of JKN Global Media Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
holding the total number of
หุน้ สามัญ
Ordinary share
หุน้ บุริมสิทธิ
Preferred share
(2)

หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________ เสียง ดังนี ้
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________เสียง
หุน้
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________เสียง
shares and having the right to vote equal to
votes

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
� พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง / Adm. Apichart Pengsritong กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 72 ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่ 294/15 หมู่ที่ 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 61 ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่ 678/221 ซอย พัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Residing at 678/221 Soi Pattanakarn 44, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250
หรือ/or

หรือ/or

� นายปรีชา บุณยกิดา / Mr. Preecha Boonyakida กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 60 ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่ 51/288 หมู่บา้ นเมืองเอก โครงการ 1 ถ.เอกทักษิณ 5 ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
Residing at 51/288 Muang Ake Phase 1, Ake Taksin 5 Road, Lakhok, Muang, Pathumthani 12000
� ชื่อ / Name_________________________________ อายุ / Age ________ ปี / year
อยูบ่ า้ นเลขที่ / residing at _________ถนน / Road ___________________ตําบล / แขวง / Sub-district ________________
อําเภอ/เขต/District ___________________จังหวัด / Province _______________ รหัสไปรษณีย/์ Postal Code __________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ด้วยรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดประชุมรู ปแบบใด ๆ ด้วย / Only
one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Friday, April 29, 2022 at 14:30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on
Electronic Meeting B.E. 2563 and related laws, or such other date, time and place or other methods as the Meeting may be
adjourned.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
� มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ /
authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held
� มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
� หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
� หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ____________________________ เสียง
Total voting right
votes

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

วาระที่ 2
Agenda No. 2

วาระที่ 3
Agenda No. 3

วาระที่ 4
Agenda No. 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2022 held on March 14, 2022.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564

To consider and acknowledging and acknowledge the report on the Company’s performance for the year 2021
and the annual report for year 2021.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider and approve the Company’s financial statements for the ended 31 December 2021.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2564

To consider and approve the non-payment of dividend for the year 2021.

� (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by rotation.

� (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance with
my/our intentions as follows.
� การเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / Election of all directors
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
� การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้ / Election of each individual director as follows
1. นายสุรชัย ชมภูไพสร / Mr.Surachai Chompoopaisorn
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
2. นายปรีชา บุณยกิดา / Mr.Preecha Boonyakida
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
3. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ / Mr.Jakkaphong Jakrajutatip
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
4. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย / Mrs. Pitsamai Likhitumnuoy
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

วาระที่ 7
Agenda No. 7

วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

To consider and approve the determination of remuneration of the Board of Directors and sub-committee for the
year 2022.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565

To consider and approve the appointment of auditor and the determination of remuneration of auditor for the
year 2022.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษั ทฯ และหนังสือรับ รองของบริษั ทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษั ท
ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ
To consider and approve the change of the Company’s name, the Company’s seal, the address of the Company's head
office and the amendment of the Memorandum of Associations, the Articles of Association and the Affidavit to be in line
with the change of Company’s name, seal and address of head office.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

Agenda No. 9

Other business (if any)

� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไม่เป็ น ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถู ก ต้ อ งและไม่ ใ ช่ เ ป็ นการลงคะแนนเสี ย งของข้ า พเจ้ า ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น / 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)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ที่ที่ป ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / 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.

(7)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉัน ทะ ให้ถือ เสมื อนว่ า ข้าพเจ้าได้กระทํา เองทุ กประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except in the event that the
proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the action(s) performed
by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ อื หุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดู แ ลหุ้ น ให้ เ ท่ า นั้ 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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
(1) หนั ง สื อ มอบอํา นาจจากผู้ ถื อ หุ้ น ให้ คัส โตเดี ย นเป็ นผู้ด ํา เนิ น การลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทน / Evidence stating authorization from the
shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on
the Proxy Form is a licensed Custodian.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉั นทะหลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสี ย งได้ / 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 กรรมการ (ถ้ามี) สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors (if any),
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ / In case there is more agendas than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached
supplemental proxy form C.
6. กรณีหากมีขอ้ กําหนดหรือข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียใน
กิจการเรื่องใดที่ได้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (7) / 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 (7).

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

78

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Supplemental Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of JKN Global Media Public Company Limited
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจํา ปี 2565 ในวั น ศุ ก ร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ด้ว ยรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา สถานที่ และวิ ธีการจัด ประชุมรู ป แบบใด ๆ ด้วย / At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday,
April 29, 2022 at 14:30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 and
related laws, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� ไม่เห็นด้วย______________เสียง
� งดออกเสียง______________เสียง
� เห็นด้วย______________เสียง
Agree
votes
Disagree
votes
Abstain
votes
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย______________เสียง
� ไม่เห็นด้วย______________เสียง
� งดออกเสียง______________เสียง
Agree
votes
Disagree
votes
Abstain
votes
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย______________เสียง
� ไม่เห็นด้วย______________เสียง
� งดออกเสียง______________เสียง
Agree
votes
Disagree
votes
Abstain
votes
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย______________เสียง
� ไม่เห็นด้วย______________เสียง
� งดออกเสียง______________เสียง
Agree
votes
Disagree
votes
Abstain
votes
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วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย______________เสียง
Agree
votes
วาระที่ _________________
Agenda

� ไม่เห็นด้วย______________เสียง
Disagree
votes

� งดออกเสียง______________เสียง
Abstain
votes

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ) _________________________________________________________
Subject
Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� เห็นด้วย / Agree
ชื่อกรรมการ________________________________________________
Director’s name.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
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� งดออกเสียง / Abstain

� งดออกเสียง / Abstain

� งดออกเสียง / Abstain

� งดออกเสียง / Abstain
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