แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.................................
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่............................................................
Written at
วันที่ .................... เดือน .................................. พ.ศ. ..................
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า .......................................................................................................... สัญชาติ ........................... อายุ .................. ปี
I/We
Nationality
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่ ............................................... ถนน ................................................................ ตาบล/แขวง ...................................................
With address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
District
Province
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...................................................................................................................
Acting as the custodian for …………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน)
Being a shareholder of Krugdhep Sophon Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม..................................
Holding the total amount of
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน)
Being a shareholder of Krugdhep Sophon Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ............................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง
Preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ อายุ .................. ปี
Mr./Mrs./Miss.
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่ ............................................... ถนน ................................................................ ตาบล/แขวง ....................................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal Code
or
(2) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ อายุ .................. ปี
Mr./Mrs./Miss.
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่ ............................................... ถนน ................................................................ ตาบล/แขวง ....................................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์........................................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal Code
or
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(3) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ อายุ .................. ปี
Mr./Mrs./Miss.
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่ ............................................... ถนน ................................................................ ตาบล/แขวง ....................................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24
ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ( ห้องราชมณเฑียร ) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of
Shareholders No. 24, on Monday, April 23, 2018 at 11.00 a.m. The Montien Hotel (Rajmontien Room), 54 Surawonge Road,
Siphaya Sub-District, Bangrak District, Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี.้ In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote no my/our behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy is authorized for certain shares as follow:
 หุ้นสามัญ.............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง
ordinary share
shares, entitling to vote
Vote
 หุ้นบุริมสิทธิ..........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง
Preferred share
shares, entitling to vote
Vote
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด........................................เสียง
Total entitled vote
Vote
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี.้ In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote no my/our behalf as follows:
วำระที่ 1
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560
Agenda No.1 To consider and certify the Minutes of the 23th Annual General Meeting of Shareholders
on April 21, 2017.
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows
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 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 2
พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 และรำยงำนประจำปี
Agenda No.2 To acknowledge the company’s operating results during the year 2017 and the Annual Report.
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
Agenda No.3 To consider and approve the company’s financial statements for the period ending December 31, 2017.
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 4
พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2560
Agenda No.4 To consider and approve profit allocation and dividend payment for the year 2017
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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วำระที่ 5
พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda No.5 To consider and elect Directors to replace Directors who have completed their term of office
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually
1. นายอมร อัศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
1. Mr. Amorn Asvanunt (Independent Director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2. นายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการ
2. Mr. Somsak Jaitrong (Director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3. นางอัจฉราพร เหมาคม กรรมการ
3. Mrs. Acharaporn Hemakom (Director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

4. นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล กรรมการ
4. Mr. Chanchai Lamyordmakpol (Director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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วำระที่ 6
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
Agenda No.6 To consider and determine directors’ remuneration.
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 7
พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
Agenda No.7 To consider and appoint auditors and determine auditing fee.
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 8
เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
Agenda No.8 Other matters (if any).
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
a. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
b. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda} which is not in accordance with this Form of Proxy. Shall be invalid and shall not be the
vote of the shareholder.
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(7) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้
รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in and 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 or 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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, it shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all
respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this proxy Form.
ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ...................................................................... )
ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( .................................................................... )
ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( .................................................................... )
ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( .................................................................... )
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign
Investors appointing the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
The following documents shall be attached with this Proxy form:
1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf or the
Shareholder.
2) Letter certifying that the person signing the Proxy form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or
Elect each nominated director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจา ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached
Supplemental proxy form C as enclosed.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน)
The proxy is granted by a shareholder of Krugdhep Sophon Public Company Limited
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร
(ห้องราชมณเฑียร) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน
เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
For the 23rd Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 21, 2017, at 11.00 a.m.,
at The Montien Hotel (Rajmontien Room), No. 54 Surawongse Road, Siphraya Sub-District, Bangrak District,
Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
----------------------------------วำระที่......................เรื่อง..............................................................................................................................................
Agenda
Re:
 ก.ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote no my/our behalf as appropriate in all respects
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้.(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่......................เรื่อง..............................................................................................................................................
Agenda
Re:
 ก.ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote no my/our behalf as appropriate in all respects
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้.(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่......................เรื่อง..............................................................................................................................................
Agenda
Re:
 ก.ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote no my/our behalf as appropriate in all respects
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 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่..............เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร
Agenda
Re: Appointment of directors
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................
Name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................
Name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................
Name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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