ติ ดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Duty Stamp

(สําหรับผูถ้ ือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้ )
Proxy Form C.

20

฿

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที.่ ...............................................................
Written at

วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ.................
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................สัญชาติ...................................
I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที.่ ........................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง.............................................
Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................
Amphur/Khet

Province

Postcode

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.

โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม...................................หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง ดังนี้

Holding a the total amount of

and having voting rights equivalent to

share(s)

หุน้ สามัญ.....................................หุน้
ordinary share

share(s)

หุน้ บุรมิ สิทธิ.................................หุน้
preferred share

share(s)

vote(s) as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
having voting rights equivalent to

vote(s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
having voting rights equivalent to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

(1) ..................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............................
Age

Residing at No.

ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................หรือ
Province

Postcode

or

(2) ..................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............................
Age

Residing at No.

ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................หรือ
Province

Postcode

or

(3) ..................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............................
Age

Residing at No.

ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
Province

Postcode

1

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, which will
be held on 22 July 2020 at 02.00 p.m., at Company’s Conference Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company
Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at
any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:

 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of

 หุน้ สามัญ...................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................................เสียง
ordinary share

share(s)

having voting rights equivalent to

vote(s)

 หุน้ บุรมิ สิทธิ..............................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................................เสียง
preferred share

share(s)

having voting rights equivalent to

vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด....................................เสียง
Total voting rights

vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on
December 16, 2019.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562
Agenda 2. To acknowledge the 2019 overall operation of the Company.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3. To consider and approve the 2019 Annual Financial Statement ended December 31, 2019.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
Agenda 4. To consider and approve the omission of dividend payment for the overall operation of 2019.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5. พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารลดทุน จดทะเบีย นโดยการตัด หุ ้น สามัญ จํา นวน 61,904,796 หุ ้น จากเดิม ทุน จดทะเบีย น
692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึง่ หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว
Agenda 5. To consider and approve the capital decrease by cutting off ordinary shares amounting 61,904,796 shares, from Baht
692,007,924 to Baht 630,103,128 by cutting off remaining ordinary shares from the issuance and offering of the capital
increase ordinary shares through general mandate of the Company by way of Private Placement amounting 61,904,796
shares. The offering period of the said shares have been ended.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
Agenda 6. To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to reflect the
capital decrease and cutting off shares.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
Agenda 7. To consider and approve of the issuance and offering of capital increase ordinary shares through general mandate to the
existing shareholders by way of rights offering amounting not exceeding 105,017,188 shares, par value of Baht 1.00.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8. พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ
มูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญ เดิม : 1 หน่ วยใบสําคัญ แสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญ แสดงสิทธิ
เท่ากับ 3.50 บาทต่อหุน้
Agenda 8. To consider and approve to propose the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5
(CWT-W5) amounting not exceeding 63,010,313 units to the Company’s existing shareholders in accordance with
shareholding ratio without charge at the rate of 10 existing ordinary share : 1 warrant unit at the exercising price
equaling Baht 3.50 per share.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ มูลค่าหุน้
ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท เพื่ อ รองรับ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั ว่ ไป (General Mandate) จํ า นวน
105,017,188 หุน้ และเพือ่ รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่วย
Agenda 9. To consider and approve the Company’s capital increase of Baht 168,027,501 from the former registered capital of Baht
630,103,128 to a new registered capital of Baht 798,130,629 by issued the capital increase ordinary share amounting
168,027,501 shares at the rate of Baht 1.00 per share to support the issuance and offering of capital increase shares
through general mandate amounting 105,017,188 shares. And to support the issuance and offering of warrants for
purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5) amounting 63,010,313 units.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10. พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
Agenda 10. To consider and approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association to reflect the capital increase.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ
มอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
Agenda 11. To consider and approve the allocation of capital increase shares amounting 168,027,501 shares to support the
issuance and offering of capital increase shares through general mandate to the existing shareholders by way of rights
offering. And to support the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5).

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 12. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 12. To consider and approve the election of directors in place of directors who are due to retire by rotations.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all the nominated candidates.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. นายวีระพล ไชยธีรตั ต์
Mr. Weerapon Chaiteerath

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย

Abstain

2. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Agree

 งดออกเสียง

Disagree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 13. พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563.
Agenda 13. To consider and approved the directors’ remuneration of 2020.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 14. พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
Agenda 14. To consider and approve the appointment of auditors of the Company and fix the 2020 audit fees.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 15. พิจารณาอนุ มตั เิ ปลีย่ นวิธกี ารรับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
Agenda 15. To consider and approve the change of approval method of minutes of general meeting of shareholders by general
meeting of shareholders.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 16. พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี).
Agenda 16. Other business, (if any).

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลง
คะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our
voting as a shareholder.

(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทท่ี ่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment,
modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
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กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ....................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(..................................................)

ลงชือ่ ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)

ลงชือ่ ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)

ลงชือ่ ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน
้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
Note:
1. The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian
in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more
than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual
nominee.
5. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the
Annex attached to Proxy Form C.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10
ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, which will be held on 22 July 2020 at 02.00 p.m., at Company’s Conference
Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Subdistrict, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

------------------------

 วาระที่...............เรื่ อง...........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่...............เรื่ อง...........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่...............เรื่ อง...........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่...............เรื่ อง...........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่...............เรื่ อง...........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที.่ ..............เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda

Election of directors (Continued)

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

