ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of DNA 2002 Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค
เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
For the Extraordinary General Meeting of Shareholder no.1/2018 to be held on 24 December 2018 at 10.00 hours at
Ratchada Ball Room, SC Park Hotel, no. 474, Praditmanootham Road, Wang Thong Lhang, Wang Thong Lhang, Bangkok
or on the date and at the place as may be adjourned.
-----------------------------------------วาระที่ _____ เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้วย_____________ � ไม่เห็นด้วย______________� งดออกเสียง_______________
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____ เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้วย_____________ � ไม่เห็นด้วย______________� งดออกเสียง_______________
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____ เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้วย_____________ � ไม่เห็นด้วย______________� งดออกเสียง_______________
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ _____
Agenda no.

เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Subject
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้วย_____________ � ไม่เห็นด้วย______________� งดออกเสียง_______________
Approve
Disapprove
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ_______________________________________ผู้มอบฉันทะ
(____________________________________)

Signature___________________________________Proxy Grantor
(____________________________________)

ลงชื่อ_______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ
(____________________________________)

Signature___________________________________Proxy Holder
(____________________________________)

