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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C)
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-----------------------------------------------------------เขียนที่..................................................................................
Written at …………………………..……………………..
วัน.................... เดือน .................................. ปี ...................
Date………….. Month…….………… Year……………..
(1) ข้าพเจ้า .............................................................สัญชาติ .................สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่........................ถนน........................................
I/We………………………………………. Nationality …………….Having office located at……………. Road…………...………
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
Tambol/Sub-district…………………….Amphur/District……………………….Province…………………Postal Code……………
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั …………………………………………...................................
As the custodian of……………………………………………………………………………………………………………………...
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือรวมจานวนทั้งสิ้น ............................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสี ยง ดังนี้
Holding a total of ……………………………………... shares and have the voting right of………………………votes as follows:
หุน้ สามัญ....................................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสี ยง
Ordinary share………………………………… shares having the voting right of………………………………………… votes
หุน้ บุริมสิทธิ................................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสี ยง
Preference share……………………………….……….. shares having the voting right of………………………………….votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
hereby appoint (Please choose one option)
 1.ชื่อ
กรณี เลื อกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
Name
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If choosing No.1, please mark  at
ถนน
 1. and provide details of the
Road
proxies.
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
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กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark  at
 2. and select the Independent
Director.

Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คือ
Appoint the following Independent Director of the Company:
 นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ Mr.Teeranut Thangsatapornpong
 พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ Air Chief Marshal Anon Jarayapant
(รายละเอี ยดปรากฏตามรายนาม และประวัติ กรรมการอิ สระที่ บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ ั บ มอบ
ฉันทะและนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5) (Name and profile of the
independent directors which the Company proposes to be appointed as proxy and definition
of independent director of the Company as set out in Enclosure 5)

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2564
ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา รู ปแบบ และสถานที่อื่นด้วย
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
2/2021 on Monday, December 27, 2021, at 10.00 hrs., through the Electronic Media (e-Meeting) or such other date, time, form, and
place as the meeting maybe postponed.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ ………………………………...หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ …………………………………..เสี ยง
Ordinary share
shares having the voting right of
votes
 หุน้ บุริมสิ ทธิ ……………………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ …………………………………..เสี ยง
Preference share
shares having the voting right of
votes
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด …………………………………………….เสี ยง
Totaling
votes
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
Agenda 1 To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes
วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล (จ่ ายเป็ นหุ้นปันผลและเงินสด)
To consider and approve the interim dividend payment (payment made in common stock dividend and cash)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 20,188,128.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40,376,256
หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 20,188,128.00 from the
existing registered capital of THB 623,485,518.00 to THB 643,673,646.00 by issuing 40,376,256 newly issued
ordinary shares with a par value of THB 0.50 per share
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes

Agenda 3

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be
in line with the increase of the Company’s registered capital
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes
วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the
stock dividend payment
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดได้ หรื อระบุได้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any
amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our
voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
อากรแสตมป์
20.-บาท
Duty Stamp of
Baht 20

ลงลายมือชื่อ/Signed......................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ/Signed.....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ/Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ/Signed.....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(........................................................................)

หน้า 5 ของ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.3)
Enclosure 4 (4.3)

หมายเหตุ/Remarks:
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลให้เท่านั้น
The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be the share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes
to different proxies to vote separately.
4. ในกรณี ที่วาระที่ จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this
Proxy Form C.
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ใบประจาต่ อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2564
ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา รู ปแบบ และสถานที่อื่นด้วย
Authorization on behalf of a shareholder of Chayo Group Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 2/2021 on Monday, December 27, 2021, at 10.00 hrs., through the Electronic Media (e-Meeting) or such
other date, time, form, and place as the meeting maybe postponed.
--------------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่ อง............................................................................................................................................................
Agenda……………… Subject: ...............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes
Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes
วาระที่.................... เรื่ อง............................................................................................................................................................
Agenda……………… Subject: ...............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes
Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes
วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda……………… Subject: .............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes
Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes
วาระที่.................... เรื่ อง............................................................................................................................................................
Agenda……………… Subject: ...............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes
Disapprove………………….. votes Abstain………………...votes
วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda……………… Subject: .............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย…………….เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย……………..เสี ยง  งดออกเสี ยง………………..เสี ยง
Approve....................votes
Disapprove…………………..votes Abstain………………...votes
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