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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
Regular Continued Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

Authorization on Behalf of the Shareholder of GMM Grammy Public Company Limited 
ในการประชมุการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 4  

โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุมุวิท ซอยสขุมุวทิ 21 (อโศก) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29, 2016  at 2.00 p.m at Ballroom 2, 4th floor, 

 Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Hotel, Soi Sukhumvit 21 (Asoke), Sukhumvit Road, Klongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110   

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

วาระท่ี _____ 

Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 

Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เหน็ด้วย 

       Agreed_______________________ 

 ไม่เหน็ด้วย 

      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained______________________ 
  

วาระท่ี _____ 

Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 

Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เหน็ด้วย 

       Agreed_______________________ 

 ไม่เหน็ด้วย 

      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained______________________ 
  

วาระท่ี _____ 

Agenda     

เร่ือง :  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

Subject: 

 (1)  ช่ือกรรมการ _________________________________________________ 

       Director’s name 

  เหน็ด้วย 

       Agreed_______________________ 

 ไม่เหน็ด้วย 

      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained______________________ 

 (2)  ช่ือกรรมการ _________________________________________________ 

       Director’s name 

  เหน็ด้วย 

       Agreed_______________________ 

 ไม่เหน็ด้วย 

      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained______________________ 

 (3)  ช่ือกรรมการ _________________________________________________ 

       Director’s name 

  เหน็ด้วย 

       Agreed_______________________ 

 ไม่เหน็ด้วย 

      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained______________________ 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true. 

ลงชือ 
Signature 

_______________________________ 
(_______________________________) 

ผู้มอบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

    ลงชือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

    ลงชือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

 



   
 

 
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค : ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form C : According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

หน้า : 1/7 

 

 

สิ่งที่สง่มาด้วย 14 / Enclosure 14 

 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค 

Proxy Form C 
 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
                                                                                   

เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ข้าพเจ้า ______________________________________________________  วนัที่________เดือน_________________พ.ศ._____________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู ่_________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________                                 
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
  

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั __________________________________________________________________ 
 As the Custodian of    
 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of GMM Grammy Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั______________________________เสียง  
 holding the Ordinary share in amount of                                               shares,  and eligible for                           votes 

2. ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as in Enclosure 6) 

 
 

  กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ทา่น)  ______________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Independent Director (please choose only one)            Age   Years 
  อยูบ้่านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age    Years 
  อยูบ้่านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age    Years 
  อยูบ้่านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559          

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย   
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29, 
2016 at 2.00 p.m.  at Ballroom 2, 4th floor, Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Hotel, Soi Sukhumvit 21 (Asoke), Sukhumvit Road, 
Klongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110   or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

Shareholders’ 

Registration No. 

 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Affixed 
(Baht 20) 

 

ดร.นริศ ชัยสูตร / นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน / นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ / นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ 

Dr. Naris Chaiyasoot / Mr. Suvit Mapaisansin /Mrs. Veeranuch  Thammavaranucupt / Mr. Chanitr  Charnchainarong 
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   มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  Appoint my/our proxy for all shares held and eligible to cast votes. 

 มอบฉันทะบางส่วน  คือ หุ้นสามญั _____________________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_________________________เสียง 
  Appoint my/our proxy for partial shares of: Ordinary share            shares, eligible for                                         votes 
 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 

  

 

วาระที่ 1 

Agenda 1 

 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558  

To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders convened on 29 April 2015. 
  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นด้วย ________________     เสียง 

     Agreed____________________votes 
 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 
    Disagreed__________________votes 

 งดออกเสียง _______________เสียง 
      Abstained________________votes 

 
วาระที่ 2 

Agenda 2 

 
รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจาํปี 2558 

To acknowledge the operational results and the Annual Report for the year 2015. 
 วาระนีไ้มต้่องออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.   

 

วาระที่ 3 

Agenda 3 

 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending 31 

December 2015. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นด้วย ____________________เสียง 

     Agreed_____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 

    Disagreed__________________votes 

 งดออกเสียง ________________เสียง 

      Abstained_________________votes 

 

วาระที่ 4 

Agenda 4 

 

พจิารณาอนุมัตเิร่ืองการงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 2558 
To approving the omission of profit apportionment as statutory reserve fund from the 2015 operational results. 

  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นด้วย ____________________เสียง 

     Agreed_____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 

    Disagreed__________________votes 

 งดออกเสียง _______________เสียง 

      Abstained________________votes 
 

วาระที่ 5 
Agenda 5 

 
พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 
To approving the omission of dividend payment from the 2015 operational results. 

  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นด้วย ____________________เสียง 

     Agreed_____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 

    Disagreed__________________votes 

 งดออกเสียง ________________เสียง 

      Abstained_________________votes 

 

วาระที่ 6 

Agenda 6 

 

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

To approve the appointment of directors in place of those who are due to retire by rotation. 
  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
     เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่าน ตามท่ีเสนอ 

Vote for all 4 directors who are proposed by the Company 
     เลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 

Vote for a certain director. 

  

(1)  ดร.นริศ 
 Dr. Naris 

 

ชัยสูตร   
Chaiyasoot 

  เห็นด้วย ___________________เสียง 

     Agreed____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย ________________เสียง 

    Disagreed_________________votes 

 งดออกเสียง _________________เสียง 

       Abstained_________________votes 

  

(2)  นางวีระนุช   
Mrs. Veeranuch  

 

ธรรมาวรานุคุปต์  
Thammavaranucupt  

  เห็นด้วย ___________________เสียง 

     Agreed____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย ________________เสียง 

    Disagreed_________________votes 

 งดออกเสียง ________________เสียง 

       Abstained_________________votes 

  

(3)  นายชนิตร 
Mr. Chanitr  

 

ชาญ ชัยณรงค์ 
Charnchainarong  

  เห็นด้วย __________________เสียง 

     Agreed___________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 

    Disagreed__________________votes 

 งดออกเสียง ________________เสียง 

       Abstained________________votes 

  

(4)   นายสถาพร 

Mr. Sataporn 

 

พานิชรักษาพงศ์ 

Panichraksapong 

  เห็นด้วย ___________________เสียง 

     Agreed____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย ________________เสียง 

    Disagreed_________________votes 

 งดออกเสียง ________________เสียง 

       Abstained_________________votes 

 

วาระที่ 7 

Agenda 7 

 

พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 2559 

To approve the remunerations of the Board of Directors and subcommittees for the year 2016. 
  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นด้วย ______________________เสียง 

     Agreed______________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย __________________เสียง 

    Disagreed___________________votes 

 งดออกเสียง _________________เสียง 

       Abstained__________________votes 

 

วาระที่ 8 

Agenda 8 

 

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2559 

To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2016. 
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  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นด้วย ____________________เสียง 
     Agreed____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 
    Disagreed_________________votes 

 งดออกเสียง _________________เสียง 
       Abstained_________________votes 

 

วาระที่ 9 

 

Agenda 9 

 

พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ดังนี ้

To approve the entering into of a connected transaction on the provision of financial assistance to the Group of Mr. 

Takonkiet Viravan as follows: 

 

วาระที่ 9.1 

 

Agenda 9.1 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

จาํกัด โดยบริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

Connected Transaction, Re: “Provision of a guarantee by GMM Grammy Public Company Limited against the loan secured 

from a financial institution of Baht 1,100 million of GMM ONE TV Co., Ltd.”. 
  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นด้วย 

     Agreed_______________________ 

 ไมเ่ห็นด้วย 

    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained_____________________ 

 

วาระที่ 9.2 

 

Agenda 9.2 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันวงเงนิสนิเช่ือจากสถาบันการเงนิจาํนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

จาํกัด โดยบริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

Connected Transaction, Re: “Provision of a guarantee by GMM Grammy Public Company Limited against the banking 

facilities of Baht 4,400 million of GMM ONE TV Co., Ltd.”. 
  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นด้วย 

     Agreed_______________________ 

 ไมเ่ห็นด้วย 

    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained_____________________ 

 

วาระที่ 10 

 

 

 

 

Agenda 10 

 

เพ่ือรับทราบและให้ความเหน็ชอบการดําเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จํากัด ("GMM B") ในเร่ืองต่างๆ 

ดังต่อไปนี ้

ก)  การดาํเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทเีอช จาํกัด (มหาชน)  

ข)  ภาระที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B 

ค)  ความคืบหน้าและการกาํหนดบุคคลเพ่ือมอบหมายให้ดาํเนินการในเร่ืองนีต่้อไป 

To acknowledge and approve the following matters concerning GMM B Co., Ltd. ("GMM B"): - 

(a)  the sale of GMM B shares to CTH Co., Ltd.; 

(b)  the obligations of the Company towards relevant parties in relation to GMM B; 

(c)  the progress update on this matter and the authorization of responsible officer(s) to be in charge of the matters 
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concerning GMM B 
  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นด้วย 

     Agreed_______________________ 

 ไมเ่ห็นด้วย 

    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 

       Abstained_____________________ 

 

วาระที่ 11 

Agenda 11 

 

เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

Other matters (if any) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
 
 
 เห็นด้วย _____________________เสียง 
     Agreed_____________________votes 

 ไมเ่ห็นด้วย _________________เสียง 
    Disagreed__________________votes 

 งดออกเสียง ________________เสียง 
       Abstained________________votes 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote 
and is not my/our vote as the shareholder. 

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote 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, my/our proxy shall have the right to consider and cast 
votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate. 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects. 

 
ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผู้มอบฉันทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

Proxy Holder 

    ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

Proxy Holder 

    ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

Proxy Holder 
 
 
หมายเหตุ: 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
     (1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
     (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
 
Remarks: 
1. This Proxy Form C. is used only in case of shareholder whose name appears in the registration book as a foreign investor and has 

appointed a Custodian in Thailand as a custodian. 
2. Evidence which must be attached with the Proxy are:  
 (1) Power of attorney from shareholder assigning the custodian to execute the proxy on his/her behalf. 
 (2) A document confirming that the custodian has the permission to conduct the custodian business.     
3. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of 

shares to several proxies to vote separately. 
4. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director. 
5.     In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular   
        continued list attached to the Proxy Form C. 
 


