เอกสารแนบ 9
Attachment 9
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_________________________
Shareholder’s Registration No.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
เขียนที่ _________________________________
Written at
วันที_่ _____เดือน______________ พ.ศ. _______
Date
Month
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ______________________________
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่______________________________________________________________________________________________________
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม_________________หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ___________________________เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ____________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________________เสียง
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________________เสียง
preference share
shares and are entitled to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Attachment 8)
 1. ชื่อ (Name)___________________________________อายุ (age)______ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_________________
_________________________________________________________________________________________________________หรื อ (or)
 2. ชื่อ (Name)
Mr. Vichate Tantiwanich
อายุ (age)__58__ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) ______________
222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok หรื อ (or)
 3. ชื่อ (Name)______Mr. Nuttawut Phowborom ________ อายุ (age) 55 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)______________
222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok หรื อ (or)
 4. ชื่อ (Name)____ Mr. Veerayooth Bodharamik _______อายุ (age) 49 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) ______________
222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องดอนเมืองบอลรู ม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์ พอร์ ต กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนน
เชิดวุฒากาศ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
on Wednesday, April 24, 2019, 14.00 hours at Don Muang Ballroom, lobby level, Amari Don Muang Airport Bangkok, 333 ChertWudthakas
Road, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on Registration Form to show at the Meeting.

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
Matter to be informed by Chairman
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพือ่ ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
To consider and certify Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และรายงานประจาปี 2561
To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2018 and Annual Report
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพือ่ ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561
To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income
for the year ended December 31, 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลและอนุมัตงิ ดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
To acknowledge the interim dividend payment and approve the omission of the allocation of profit and the
omission of dividend payment for the year-end 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will retire by
rotation in 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To elect each Director individually
1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ( Mr. Santisuk Klongchaiya )
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ (Name) นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่ ( Gp.Capt. Tanapat Ngamplang )
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
3) ชื่อกรรมการ (Name) หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล ( M.L. Bovornovadep Devakula )
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัท
To consider and approve amendment to Article 24 and Article 31 of the Company’s Articles of Association
in accordance with Electronic Conferencing and the convening of shareholders’ meetings by the shareholders
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

(5)

คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ______________________________________________________
Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(6)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ 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.
(7)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorisation or the authorisation 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 authorised to consider and vote
the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ 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.
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)

หมายเหตุ/ Remark
1.

2.

3.

4.
5.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one Proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate
the number of shares to several proxies to vote separately.
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้
เว้ นแต่กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The Shareholder may grant the power to the Proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion
of the shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy except the Proxy as form C.
กรณีหากมีข้อกาหนดหรื อข้ อบังคับใดกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสียในกิจการเรื่ องใดที่ได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้ อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the
Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide
evidence by specifying in Clause (5).
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. 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 B as enclosed.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of
ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องดอนเมืองบอลรู ม โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์ พอร์ ต กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2019, 14.00 hours at Don Muang Ballroom, Lobby level,
Amari Don Muang Airport Bangkok, 333 ChertWudthakas Road, Bangkok or on such other date and at such other place as may be
adjourned or changed.
-------------------------------------------------------------------------------------วาระที่ ___
เรื่ อง
Agenda
Subject:

วาระที่ ___
Agenda

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เรื่ อง
Subject:

วาระที่ ___
Agenda

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เรื่ อง
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ ___
Agenda

เรื่ อง
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่ อง___ __เลือกตังกรรมการ____________________________________________
้
__
Subject: Election of Directors___________________________________ ________
1) ชื่อกรรมการ (Name) ______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ (Name)_______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
3) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
4) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
5) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ ___
Agenda

เรื่ อง
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)

