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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

PROXY FORM C 
 

 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

  (FOR FOREIGN SHAREHOLDER APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND) 

 

                                                                                                   เขียนที่……………………………………. 

                           Written at 
วนัที่………เดือน…………………..พ.ศ. 2566 

           Date             Month                        Year 2023 
 

(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยู่บา้นเลขที่……………..…ถนน.…….…….…………… 

I / We        Nationality           with address at No.            Road 

ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหัสไปรษณีย…์…..…………………………… 

Tambol/Kwaeng               Amphur/Khet                   Province                     Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหกั้บ…………………………………………………………….. 

acting as the custodian for 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…….……………………….หุน้  

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited holding the total amount of                        share(s)  

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….…….…….เสียง ดงันี ้

with the voting rights of                                     vote(s) as follows: 

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….…….…............เสียง 

Ordinary share                         share(s) and with the voting rights of                              vote(s) 

หุน้บุริมสิทธิ…….………………หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….………………..เสียง 

Preferred share                        share(s) and with the voting rights of                              vote(s) 

(2) ขอมอบฉันทะให ้ 

hereby appoint either one of the following persons : 

   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….....…….………อายุ…………ปี อยู่บา้นเลขที่ ……........…………….. 

        (a)   Mr./Mrs./Miss                                                             age              years with address at No.           

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….………. 

Road                               Tambol / Kwaeng                        Amphur / Khet                        Province 

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 

Postal Code                                  or 

   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ปี อยู่บา้นเลขที่ …….……………..         

        (b)   Mr./Mrs./Miss                                                             age              years with address at No.           

อากรแสตมป์ 

20 บาท  

Stamp Duty 

Baht 20  
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ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….………. 

Road                               Tambol / Kwaeng                        Amphur / Khet                        Province 

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 

Postal Code                                  or 

   (ค) นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์อายุ 64 ปี ที่อยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้หรือ   

(c)  Mr.  Apichart Chirabandhu age 64 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, 

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or    

  (ง) นายวิภูธา ตระกูลฮุน อายุ 57 ปี ที่อยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครัง้นี ้

(d)  Mr. Vipoota Trakulhoon age 57 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, 

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนน

สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 

Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14.00 hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South Sathorn 

Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

 I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows: 

  มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

  The Proxy is authorized for certain shares as follows: 

   หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….………............เสียง 

   Ordinary share                        share(s) and with the voting rights of                       vote(s) 

   หุน้บุริมสิทธิ…….……………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….………...……..เสียง 

   Preferred share                        share(s) and with the voting rights of                      vote(s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

 I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

Agenda 1 Chairman’s Report 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

Agenda 2 To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

held on 29 November 2022 

  วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

  Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only. 
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วาระท่ี 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 

Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2022 

 วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only. 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive 

income for the year ended 31 December 2022 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 และการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารอง

ตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2022 and the allocation 

of net profit as legal reserve including to acknowledge the interim dividend payment 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors 

who were retired by rotation 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  Appointment of all directors nominated 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   Appointment of individual director 

 



 

 
 

 

เอกสารแนบ 8 

Enclosure 8 

  ช่ือกรรมการ นายวุฒิพงษ ์โมฬีชาติ    

  Name of director: Mr. Woodtipong Moleechad     

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

  ช่ือกรรมการ นายทิพย ์ดาลาล    

  Name of director: Mr. Tipp Dalal   

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

  ช่ือกรรมการ นางดรุณี รักพงษพิ์บูล   

  Name of director:  Mrs. Darunee Rakpongpiboon  

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

  ช่ือกรรมการ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  

  Name of director:  Mr. Chalermsak  Karnchanawarin 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of directors for the year 2023 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2566  
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of 

compensation of the auditor for the year 2023 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

Agenda 9  To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 
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           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท 

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท 

Agenda 10 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in the amount 

of Baht 2,305,065.50 from the current registered capital of Baht 406,205,126.50 to Baht 

403,900,061.00 by cancelling the registered shares not purchased in the amount of 

4,610,131 shares at the par value of Baht 0.50 per share 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 11 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of 

the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the 

decrease of registered capital 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 347,774.50 บาทจากเดิมทุนจด

ทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 404,247,835.50 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่อีกจํานวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับ

การปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกาํหนดสิทธิของ III-W1 

Agenda 12 To consider and approve the increase of registered capital of the Company in the amount 

of Baht 347,774.50 from the current registered capital of Baht 403,900,061.00 to Baht 

404,247,835.50 by issuing new ordinary shares in the amount of 695,549 shares at the par 

value of Baht 0.50 to accommodate the rights adjustment of III-W1 under the Terms and 

Conditions of III-W1 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda 13 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of 

the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the 

increase of registered capital 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 14. Other businesses (if any) 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 

In case I 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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  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  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. 

 

ลงช่ือ…………………………………………….ผูม้อบฉันทะ 

Signed                                                           Shareholder 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รบัมอบฉันทะ 

Signed                                                           Proxy  

        (…………………….......………........…….) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รบัมอบฉันทะ 

Signed                                                           Proxy  

        (…………………….......………........…….) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รบัมอบฉันทะ 

Signed                                                           Proxy  

        (…………………….......………........…….) 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Remarks:  

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as 

the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.  

2. 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.  
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(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian 

business.  

3. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 

and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  

4. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as 

a whole or elect each nominated director individually.  

5. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be 

specified by the Shareholder in the Supplementary Proxy Form C as enclosed. 


