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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

(ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศทีแ่ ต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ กบั
As a Custodian for
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แม็คกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of MC GROUP Public Company Limited (“The Company”)

(2)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

holding the total amount of
❑ หุ้นสามัญ
ordinary share
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

and are entitled to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and are entitled to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 8)
❑ 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
❑ 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ (age)
age
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postcode
อายุ (age)
age
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postcode

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
District
หรือ
or
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
District
หรือ
or
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❑ 3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ (age)
age

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
District

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postcode

หรือมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ
Or appoint the independent director of the Company
❑ 1. ชื่อ

นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร

อายุ (age) 67

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

999/213 เกศินีวิลล์

Name

Mr. Somchai Apiwattanapron

age

years, residing at

999/213 Kesinee Ville

67

ถนน

ประชาอุทิศ

ตาบล/แขวง

สามเสนนอก

อาเภอ/เขต

ห้ วยขวาง

Road

Pracha Uthit

Sub-district

Samsennok

District

Huaykwang

จังหวัด

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10310

หรือ

Province

Bangkok

Postcode

10310

or

❑ 2. ชื่อ

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์

อายุ (age) 53

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

27/51

Name

Mr. Supasak Chirasavinuprapand

age

years, residing at

27/51

53

ถนน

สาทรใต้

ตาบล/แขวง

ทุง่ มหาเมฆ

อาเภอ/เขต

สาทร

Road

Sathon Tai

Sub-district

Thung Maha Mek

District

Sathon

จังหวัด

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10120

หรือ

Province

Bangkok

Postcode

10120

or

❑ 4. ชื่อ

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์

อายุ (age) 54

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

Name

Mrs.Chananyarak Phetcharat

age

years, residing at

ถนน

-

ตาบล/แขวง

พระโขนง

อาเภอ/เขต

888/8 ซ.สุขมุ วิท50
888/8 Soi Sukhumwit 50
คลองเตย

Road

-

Sub-district

Phra Khanong

District

Khlong Toei

จังหวัด

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10250

หรือ

Province

Bangkok

Postcode

10250

or

❑ 5. ชื่อ

54

นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

อายุ (age) 65

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 17 ซอยรามคาแหง118 แยก15

Name

Mr. Lucksananoi Punkrasamee

age

years, residing at 17 Ramkamhaeng118 Yeak15

65

ถนน

-

ตาบล/แขวง

สะพานสูง

อาเภอ/เขต

สะพานสูง

Road

-

Sub-district

Saphan Sung

District

Saphan Sung

จังหวัด

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10240

หรือ

Province

Bangkok

Postcode

10240

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
้ ่
เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of
Shareholder to be held on Tuesday 3 April 2018, 02.00 p.m., at Suvarnabhumi A&B Room at Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel,
999 Moo 1, Nongprue, Bang Phli, Samutprakarn, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
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(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.
❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:
❑ หุ้นสามัญ
ordinary share
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น
shares
หุ้น
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and are entitled to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
Total voting right votes

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วำระที่ 1
Agenda 1

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2560
To consider and acknowledge the Company’s performance for the year 2017

วำระที่ 2
Agenda 2

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และรำยงำนผู้สอบบัญชี
To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2017 and the auditor’s report
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve
วำระที่ 3
Agenda 3

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปั นผล ประจำปี 2560
To consider and approve the appropriation of net profits and the payment of dividend for the year 2017
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes
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วำระที่ 4
Agenda 4

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
To consider and approve the appointment of the Auditors and determination of the audit fee for 2018
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve
วำระที่ 5
Agenda 5

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องพ้ นจำกตำแหน่ งตำมวำระ
To consider and approve the appointment of directors who are due to retired by rotating
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
To elect directors as a whole

❑ เห็นด้ วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

❑ การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To elect each director individually

1)

ชื่อกรรมการ (Name)
❑ เห็นด้ วย / Approve

2)

ชื่อกรรมการ (Name)
❑ เห็นด้ วย / Approve

3)

ชื่อกรรมการ (Name)
❑ เห็นด้ วย / Approve

วำระที่ 6
Agenda 6

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

(Mrs.Kaisri Nuengsigkapian)

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์ (Mr.Supasak Chirasavinuprapand)
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

❑ งดออกเสียง / Abstain

(Mr.Lucksananoi Punkrasamee)

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับเดือนเมษำยน 2561 เป็ นต้ นไป
To consider and approve the directors’ remuneration for April 2018 onwards
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes
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วำระที่ 7
Agenda 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
To consider and approve the amendments to the Company’s Articles of Association
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve
วำระที่ 8
Agenda 8

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท
To consider and approve to amend to Clause 3 (Objectives) of the Company’s memorandum of association
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve
วำระที่ 9
Agenda 9

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
To consider other business (if any)
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of
the Shareholder.
(6) ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ไม่ได้ ระบุค วามประสงค์ ในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อ ระบุ ไว้ ไม่ชัด เจน หรื อในกรณี ที่ ที่ ป ระชุม มี
การพิจารณาหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็ จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to
consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7

Attachment 7

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

หมำยเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders’ register is an offshore investor who
appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign
the proxy form on the shareholder’s behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spilt the
number of his or her shares between many proxies in order to spilt his or her votes.
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามาระระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
The Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉั น ทะในฐานะเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท แม็ ค กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ในการป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางพลี สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of MC GROUP Public Company Limited in respect of the 2018 Annual General
Meeting of shareholders to be held on Tuesday 3 April 2018, 02.00 p.m., at Suvarnabhumi A&B Room at Novotel Suvarnabhumi Airport
Hotel, 999 Moo 1, Nongprue, Bang Phli, Samutprakarn, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
วำระที่
Agenda

เรื่อง
Subject :

❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย/Approve
วำระที่
Agenda

เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เรื่อง
Subject :

❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย/Approve
วำระที่
Agenda

เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เรื่อง
Subject :

❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้ วย/Approve

เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

❑ เห็นด้ วย/Approve
2) ชื่อกรรมการ (Name)

เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

❑ เห็นด้ วย/Approve

เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

วำระที่
Agenda

เรื่อง
Subject :

1) ชื่อกรรมการ (Name)

3) ชื่อกรรมการ (Name)
❑ เห็นด้ วย/Approve

