
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

PROXY Form C. 
(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only) 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2007 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่………………………...…….…. 
Written at 

วันที่.............. เดือน.................... พ.ศ……….……………. 
 Date Month Year 

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

อยู่บ้านเลขที่.................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................ 
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์……………………………… 
Province  Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 
…....………………………………………….....…………..………… 
acting as the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………..………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................... เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of                 share(s) and having voting rights equivalent to      vote(s) 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ....................................................เสียง 
 Ordinary share       share(s), having voting rights equivalent to               vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ....................................................เสียง 
 Preferred share       share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

 (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
hereby authorize (only 1 person) 

 
   (1) ชื่อ..............................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน................................. 
 Name age   residing at No.           Road 
ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode  or 
 



(2) ชื่อ...............................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน............................... 
 Name age  residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode or 

(3) ชื่อ................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน........................... 
 Name  age   residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..........................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode or 

  2. มอบฉันทะให้นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสีย
ในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 หรือ 

Mr. Kiatichai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director age 
73 years old, residing at No. 40/9 Thetsaban Nimit Tai, Prachaniwet 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok. 
The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2015 or 

  3.  มอบฉันทะให้ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอยรามค าแหง 118 แยก 25 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 
 Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit 
Committee, age 52 years old, residing at No. 1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 25, Sapansung, Bangkok. 
The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2015. 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน             
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี 
ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 
 Anyone of above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 which will be held on Wednesday 28 
October 2015 at 14.00 pm. At The Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 
171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.  
 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

I/We authorize all of shares and having the right to vote equal 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

I/We authorize partial that 
  หุ้นสามัญ …………………..................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ........................................................เสียง 
 Ordinary share    share(s) and having the right to vote equal to         vote(s)   
  หุ้นบุริมสิทธ ิ…………………..............หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ........................................................เสียง 

Preference share    share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.   

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
 วันที่ 24 เมษายน 2558 
Agenda No.1 Re: To consider and acknowledge the minutes of the 2015 

Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April 
2015 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
Agenda No.2  Re: To consider and approve the issuance and offering of 

debentures of the Company 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 3   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี(  
Agenda No.3  Re: Other businesses (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า               
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy 
does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
              (................................................................) 
 
  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 
              (................................................................) 

 
  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 
              (................................................................) 
 
  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 
              (................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง         

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
     (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
     (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้             

ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
Remark 
1. Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have appointed a 

Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form 
on behalf of the shareholder. 

(2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a 
permit to act as a Custodian. 

3. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the 
meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes. 

4. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration 
in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น              

ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the 
meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 on Wednesday 28 October 
2015 at 14.00 pm. At The Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 
Sukhumvit Soi 11, Wattana, Bangkok 10110 or on the date and the place as may be postponed or 
changed. 

  วาระที่……………………………………………………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 
Agenda                                                     Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove    Abstain 

  วาระที่……………………………………………………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 
Agenda                                                     Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove    Abstain 

  วาระที่……………………………………………………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 
Agenda                                                     Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove    Abstain 
 


