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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy Form C 

       เขียนที่ ................................................... 
       Written at 

วนัท่ี ............. เดือน ................... พ.ศ.            
       Date              Month                   Year            

 (1) ข้าพเจ้า .......................................................................................... สญัชาติ..............................  
                  I / We                                                                                           Nationality 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ .......................... ถนน ..................... ...................ต าบล   แขวง.................................... 
Residing at       .                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ   เขต ........................................จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย์................................ 
Amphur / Khet                                    Province                                     Postal Code       
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................... 
Acting as the Custodian for……………………………………………………………………….……………… 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.........................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ ..................... เสยีง ดงันี ้
Holding the total amount of             shares and having the right to vote equal to           votes as follows: 
 หุ้นสามญั ..........................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ................................... เสยีง 

Ordinary share                  shares and having the right to vote equal to                 votes 
             หุ้นบริุมสทิธิ ............................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................  เสยีง 

Preferred share                      shares and having the right to vote equal to               votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้    
      Hereby appoint                                                                                                           

(1) ................................................................................................อาย ุ...................... ปี 
                               age                   years 
  อยูบ้่านเลขท่ี ................ ถนน ........................... ต าบล   แขวง .......................... อ าเภอ   เขต ...................... 

Residing at                   Road                            Tambol / Khwaeng           Amphur/Khet                                
จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ ..........................หรือ 

   Province                                 Postal Code                              or   

 (2)  ..............................................................................................อาย ุ...................... ปี 
                              age                    years 
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อยูบ้่านเลขท่ี ................ ถนน ........................... ต าบล   แขวง .......................... อ าเภอ   เขต ...................... 
Residing at                    Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur/Khet                      
 จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย์ ..........................หรือ 

   Province                               Postal Code                        or 

 (3) ................................................................................................อาย ุ...................... ปี 
                            age                   years 
  อยูบ้่านเลขท่ี ................ ถนน ........................... ต าบล   แขวง .......................... อ าเภอ   เขต ..................... 

Residing at                    Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur/Khet                       
จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย์ .......................... 

   Province                                   Postal Code       

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 3-4 ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting 
of Shareholders on 28 April 2016 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, 
No. 60 Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey district, Bangkok Metropolis 10110, or such 
other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

            มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
   To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 

            มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
     To grant proxy in partial portions:  
    หุ้นสามญั..........................หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้.............................เสยีง 
         Ordinary share               shares and having the right to vote equal to             votes 
    หุ้นบริุมสทิธิ......................หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้.............................เสยีง 
         Preferred share          shares and having the right to vote equal to                 votes 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด.........................................เสยีง 
  Total entitled vote…………………………………………....……..votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
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 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 2/2015 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as               
follows: 

                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
     Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2015 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                                     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the 
Comprehensive Income Statement of 2015 for the accounting period ending 31 
December 2015 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as    
            follows: 

                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)         สิง่ที่สง่มาด้วย 7 
affix duty stamp 20 baht Enclosure 7 

 

4 
 

      วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน  
                          ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

                          Agenda 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits and approve 
  non-payment of dividends for the operational results for the year 2015 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as       

 he/she deems appropriate in all respects. 
               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as  
      follows: 

                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain              

      วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors as follows; 

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
Agenda 5.1 To consider and approve the appointment of directors to replace those                  
                     retiring by rotation 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as 
follows: 
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 To elect all nominated directors 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
Approve          Disapprove          Abstain      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
To elect individual nominated directors  

ช่ือกรรมการ นายวีระศกัดิ์ องึขจรกลุ 
Name of Director:  Mr. Werasak Ungkhajornkul 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
Approve         Disapprove          Abstain      
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ช่ือกรรมการ นายวินยั เตียวสมบรูณ์กิจ 
Name of Director:  Mr. Winai Teawsomboonkit 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
Approve         Disapprove          Abstain      

วาระท่ี 5.2  พิจารณาอนมุตักิารเพิม่จ านวนกรรมการจาก 6 ทา่น เป็น 9 ทา่น และการ 
                     แตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่                                                   
Agenda  5.2 To consider and approve the increase of number of directors of the  
                     Company from 6 directors to be 9 directors and the appointment of   
                      new directors 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่  
            เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems appropriate in all respects. 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as 

follows: 
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 To elect all nominated directors 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
 Approve          Disapprove          Abstain      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
To elect individual nominated directors  

ช่ือกรรมการ นายประสทิธ์ิ วสภุทัร 
Name of Director:  Mr. Prasit Wasupath 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
Approve         Disapprove          Abstain      

ช่ือกรรมการ นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ  
Name of Director:  Mr. Anant Tangtongwechakit 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
Approve         Disapprove          Abstain      

ช่ือกรรมการ นายนรากร ราชพลสทิธ์ิ  
Name of Director:  Mr. Narakorn Ratchapolsitte 
  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    

                                         Approve         Disapprove          Abstain      
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 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year     

         2016 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she  
           deems appropriate in all respects. 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit    

    fee for the year 2016 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    
deems appropriate in all respects. 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ 
                      บริษัทครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

                       Agenda 8 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants representing the right to 
purchase the newly issued ordinary shares of Thaifoods Group Public Company Limited 
No. 1, to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Right 
Offering) 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
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 วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้น าออกจ าหนา่ย 
Agenda 9 To consider and approve the capital decrease by cancellation of the    

       unsubscribed shares 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    
deems appropriate in all respects. 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน  จด
ทะเบียนของบริษัท 

Agenda 10 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association  
       to be in line with the capital decrease. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain 

 วาระที่ 11 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 

Agenda 11 To consider and approve the capital increase to accommodate the exercise of 
Warrants representing the right to purchase the newly issued ordinary shares of 
Thaifoods Group Public Company Limited No. 1 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain 
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 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

Agenda 12 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association to be in 
line with the capital increase. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain 

 วาระที่ 13 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 

Agenda 13 To consider and approve the allocation of the newly issued shares to  accommodate 
the exercise of Warrants representing the right to purchase the newly issued 
ordinary shares of Thaifoods Group Public Company Limited No. 1 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain 

 วาระท่ี 14 พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 
Agenda 14 To consider and approve the issuance and offering for sale of the debentures of not 

exceeding Baht 2,000 million 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    
deems appropriate in all respects. 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain 
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 วาระท่ี 15 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
                          Agenda 15 Other matters (if any) 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                    

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้      ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
     Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention 
expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as 
the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly 
specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those 
specified above, including the case that 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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 
intentions expressed in this Proxy Form. 

        ลงช่ือ/ Signed................................................. ผู้มอบฉนัทะ   Grantor 
         (.................................................) 

       ลงช่ือ/ Signed................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
                (................................................) 
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       ลงช่ือ/ Signed................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
                (................................................) 

         ลงช่ือ/ Signed................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
                     (................................................) 

หมายเหต ุ/Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
 The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign 

investors appointing a Custodian in Thailand. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 
The following documents shall be attached to this Proxy Form: 
(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any 
individual nominated directors, can be elected. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall 
use the Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s). 


