
   

หนา้ 1 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                     
being a shareholder of  SPCG  Public Company Limited                      

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                                                             
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                                 votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                                            votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                                                                                                                                                                 
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

คร้ังท่ี 2/2554     ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2554   เวลา 10.00 น. 
No. 2/2011      on 6 September 2011    at 10.00 a.m. 

ณ หอ้งสมัมนาบริษทัฯ เลขท่ี 8/88 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at the meeting room of the Company, No. 8/88 Moo 12, Tambol Rachathewa, Amphoe Bangplee, Samutprakarn Province or any adjournment at any date, 

time and place thereof. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



   

หนา้ 2 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of share holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

       วาระที ่1  พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2554 

 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2011 

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

       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 
 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดมิจ านวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ 

 Agenda No. 2  Re: To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from Baht 515,000,000 

to Baht 500,000,000 by cancelling 15,000,000 unissued shares of the Company with a par value of Baht 

1 each 

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

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

      วาระที ่3              พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be in accordance with the capital decrease 

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

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   To approve the appointment of all directors 

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   To approve the appointment of each director 

       ช่ือกรรมการ   นายจิราคม ปทุมานนท ์

       Name of Director Mr. Jirakom Padumanon 

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

       ช่ือกรรมการ   นายเควิน จีราด พาเนล 
      Name of Director     Mr. Kevin Gerald Parnell  

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 
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      วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  500,000,000  บาท  เป็น 840,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda No.4  Re: To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from Baht 500,000,000 

to Baht 840,000,000 by issuance of 340,000,000 new ordinary shares with a par value of Baht 1 each 

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

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

      วาระที ่ พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของ 
 บริษัทฯ 
         Agenda No. 5       Re: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be in accordance with the capital increase 

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

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 
 

      วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
        Agenda No. 6       Re: To consider and approve the issuance and offering of warrants 

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

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

      วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
         Agenda No. 7       Re: To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued shares 

       (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes          Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

      วาระที ่ 8   พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
         Agenda No. 8       Re: To consider and approve the allocation of the Company’s warrants 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes         Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

      วาระที ่9   พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
         Agenda No. 9       Re: To consider and approve the entry into a transaction to acquire assets by the Company 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes         Disapprove                               votes Abstain                                        votes 
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      วาระที ่10   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 5. เร่ืองทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
         Agenda No. 10       Re: To consider and approve the amendment to Clause 5 of the Company’s Memorandum of  

  Association to be in accordance with the change of its head office 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes         Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

      วาระที ่11   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

         Agenda No. 11       Re: To consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of  

  Association re: the Objectives of the Company 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes         Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 

  วาระที ่12  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda No. 12  Re: To consider other matters, if any 

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

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

     เห็นดว้ย เสียง     ไม่เห็นดว้ย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve         votes         Disapprove                               votes Abstain                                        votes 

 
                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   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 the vote of a 

shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               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. 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

4.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

คร้ังท่ี 2/2554     ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2554   เวลา 10.00 น. 
No. 2/2011      on 6

 
September 2011    at 10.00a.m. 

ณ หอ้งสมัมนาบริษทัฯ เลขท่ี 8/88 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  

at the meeting room of the Company, No. 8/88 Moo 12, Tambol Rachathewa, Amphoe Bangplee, Samutprakarn 

Province 
 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or any at adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                       votes         Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                       votes         Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                       votes         Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 
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 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                       votes         Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                       votes         Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

 

     วาระท่ี                                                          เร่ือง    เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
        Agenda No.          Re:  Election of director(s) (Continued) 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 
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ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง    งดออกเสียง                                 เสียง 
                       Approve                       votes   Disapprove                          votes     Abstain                                   votes 

 
 
 

 


