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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น) 

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 

เขียนที่………………………...……………………………….. 
Written at 
วันที่........... เดือน.................... พ.ศ……….…………. 

 Date Month Year 

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

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................ถนน...........................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต............................ 
Residing at No. Road                 Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์……………………………………………………….………………… 
Province          Postal code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ …....……………………………………..………...... 
acting as the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)   
being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company) 

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

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

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

(2)  ขอมอบฉันทะให้   
hereby authorize  
(1) ชื่อ..................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน................................. 

Name                                age            reside at No.              Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์............. ....หรือ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet          Province     Postal code  or       

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 
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 (2) ชื่อ..........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน......................... 
   Name                           age  reside at No.              Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์......... ........หรือ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet            Province        Postal code    or       

(3) ชื่อ..........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน......................... 
 Name                           age   reside at No.             Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์................ ........ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet            Province       Postal code                 

 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี                
อยู่บ้านเลขท่ี 99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Chairperson of the 
Audit Committee, age 63 years, resides at 99/80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang 
Pathum Thani, Pathum Thani Province 12000 who has special interest in agenda 5 and agenda 
6 in the proposed in this Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020. 

 หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี             
อยู่บ้านเลขที่  366/7 หมู่ที่  2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ                        
ในวาระที่ 5 วาระท่ี 6 และวาระที่ 7 ทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Independent Director and Member of the 
Audit Committee, age 55 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe Sriracha, 
Chonburi province 20110, who has special interest in agenda 5, agenda 6 and agenda 7 in the 
proposed in this Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเพ่ือเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่  11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.            
ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์              
(ซอยทองหล่อ 20) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย 

one of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Monday, May 11, 2020                
at 15.00 hrs., at Meeting Room 9th Flr., SPCG Public Company Limited, No.1 Capital Work Place 
Building, Soi. Jamjan (Soi. Thonglor 20), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 or at any 
adjournment thereof. 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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)   
 หุ้นบุริมสิทธิ …………………..........หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..............................เสียง 
Preference share           share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   

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

 วำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2562 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Annual General 

Meeting of Shareholders for the year 2019 held on Friday, April 
12, 2019. 

  (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  

 วำระท่ี 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
Agenda 2:  To acknowledge the Performance of the Company in the Year 2019. 

  (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  
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 วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
ประจ ำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial statements 

and the Company’s financial statements for the fiscal period 
ended on December 31, 2019. 

  (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 

 วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมอีก และงดกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 รวมถึงรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

Agenda 4:  To consider and approve no appropriation of the additional 
legal reserve and the omission of dividend payment for the 
year 2019 as well as to acknowledge the interim dividend 
payment. 

  (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 

 วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ประจ ำปี 2563 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Board of 
Directors, the Audit Committee, and the Nomination, 
Remuneration and Corporate Governance Committee for the 
year 2020. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) ประจ ำปี 2562 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2019. 

  (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 

 วำระท่ี 7  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2563 

Agenda 7:  To consider and approve the appointment of directors who will 
be retire by rotation at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2020. 

  (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 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 

นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง 
Mr. Somsak Khunchornyakong 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 
Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต 
Mr. Apichat Limsethanuwat 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วำระท่ี 8  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration for the year 2020. 
  (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 

 วำระท่ี 9  พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 
 ล้ำนบำท 
Agenda 9:  To consider and approve the issuance and offering of 

debentures of the Company in the amount not exceeding 
10,000 Million Baht. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วำระท่ี 10  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
Agenda 10: To consider and approve the amendment to the Articles of 

Association 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 

 วำระท่ี 11  พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda 11: Other matters (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     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้    
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้              
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น              
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา          
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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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  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง              
ตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 
  (................................................................) 
 
หมำยเหตุ: 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ           
ฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติม 

ได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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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 agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for 
all directors or for individual director. 

5. 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 ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์  (ซอยทองหล่อ 20) แขวงคลองตันเหนือ             
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the 
meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Monday, May 11, 
2020 at 15.00 hrs., at Meeting Room 9th Flr., SPCG Public Company Limited, No.1 Capital Work 
Place Building, Soi. Jamjan (Soi. Thonglor 20), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 or on the 
date and the place as may be postponed or changed. 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วาระท่ี                      เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No.          Re: Election of director(s) (Continued) 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 
 
 
 

 


