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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (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                                สัญชาติ   
       I/We                             Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at          Road                                                               Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                 Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                     
being a shareholder of  Cho Thavee Public Company Limited                      

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม 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)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age        years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                          , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 มกราคม 
2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Extraordinary General Meeting of the Shareholders No 1/2018 on January 

9th, 2018 at 2.00 pm at Ballroom 1, the 3rd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the 
meeting is rescheduled. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding 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: 

 
       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซ่ึงจัดขึน้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 
  Agenda item 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 20 April 2017  

 
         (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: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  

 
      วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 164,544,177.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 295,735,443.25 

บาท เป็น 460,279,620.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวน 658,176,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
Agenda item 2  To consider approving the increase of the registered capital of the Company by Baht 164,544,177.00, 

from the existing registered capital of Baht 295,735,443.25 to the registered capital of Baht 
460,279,620.25 by issuing newly issued ordinary shares of 658,176,708 shares at the par value of Baht 
0.25 per share 

 
      (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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

Agenda item 3 To consider approving the amendment to the Memorandum of Association of the Company, Clause 4 
to be in line with the increase of the registered capital 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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  
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      วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบกาํหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited จํานวนไม่เกนิ 185,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท
ต่อหุ้น 

Agenda item 4  To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares under the Specific Objective 
basis to a Specific Investor under the Private Placement basis i.e., Macquarie Bank Limited of not 
exceeding 185,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 0.25 per share 

 

      (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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 354,882,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ จํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น ซ่ึงไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) เพือ่เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

Agenda item 5  To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares not exceed 354,882,531 shares 
at the par value of Baht 0.25 per share, which not exceeding 30 percent of the paid-up registered 
capital of the Company as at the date the Board of Directors approving the increase of the registered 
capital under the General Mandate basis to be allocated to the existing shareholders (Rights Offering) 
and not exceed 118,294,177 shares, which not exceeding 10 percent of the paid-up registered capital of 
the Company as at the date the Board of Directors approving the increase of the registered capital 
under the General Mandate basis to be allocated to Specific Investors under the Private Placement 
basis. 

 

      (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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 
 

      วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6  Any 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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการ
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 รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
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. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 
( ) 
 

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) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 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 ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 
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กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
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floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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