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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form Type C. (The form for foreign shareholders who appointed custodian in Thailand) 

As per the Announcement of the Business Development Department on Proxy Form (No.5) B.E.2550 

 เขียนท่ี __________________________________ 
 Issued at 
 วนัท่ี _______เดือน ____________พ.ศ.________ 
 Date               Month            Year 

(1)  ขา้พเจา้ _________________________________________________________________________________________________________ 
 I/We,              
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ___________________ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________ 
Residing at       Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province           Postal code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นใหก้บั ______________________________________________________________________ 
Operate business as a custodian for 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ  ากดั (มหาชน) 
Being a Shareholder of Bangkok Post Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม           หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี 
holding the shares in the total amount of           shares and the total number of votes                       votes as follows 

 หุ้นสามญั     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง 
Ordinary shares                       shares and the total number of votes    votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 
Preferred shares                        shares and the total number of votes       votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
   Hereby appoint:                  

(1)  ____________________________________________________________________________________ อาย ุ____________ ปี              
 Name-Surname                              age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________________ 
Residing at      Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province          Postal code 

(2)  ____________________________________________________________________________________ อาย ุ____________ ปี              
 Name-Surname                              age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________________ 
Residing at      Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province          Postal code 

(3)  ____________________________________________________________________________________ อาย ุ____________ ปี              
 Name-Surname                              age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________________ 
Residing at      Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province          Postal code 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
As only one of my/our proxy to attend and vote in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 27  April 2021 at 10:00 hours at the 
Meeting Room, Bangkok Post Building, 8th Floor, 136 Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place should the 
meeting be postponed. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we appoint my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares hold and entitle to vote. 
 มอบฉนัทะบางส่วน 
Grant partial shares of  

 หุ้นสามญั     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
 Ordinary shares                       shares and the total number of votes   votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
 Preferred shares                        shares and the total number of votes      votes. 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ___________________________________  เสียง  
the total number of votes                     votes 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we appoint my/our proxy to vote in the meeting as follows: 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2564 
AGENDA 1 To approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 18 March 2021 

 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

 เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
 Approve                            votes        Disapprove                      votes         Abstain                                            votes 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษทัฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
AGENDA 2 To acknowledge the Annual Report of the Company and approve the audited financial statements of the Company for the 
year-ended 31 December 2020 
 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

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

วาระที่ 3 พจิารณาการงดจ่ายเงนิปันผล 
AGENDA 3 To consider the omission of dividend payment 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

 เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
 Approve                             votes        Disapprove                      votes         Abstain                                            votes 
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วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 
AGENDA 4 TO CONSIDER CANDIDATES NOMINATED AS DIRECTORS TO REPLACE THE DIRECTORS WHO RESIGN OR 
SHALL RETIRE BY ROTATION AND TO CONSIDER THE AUTHORITY OF DIRECTORS (IF ANY) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
The election of the whole Board 

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

 แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
The election of individual Director 

1. ดร. ศิริธชั โรจนพฤกษ ์
Dr. Siritaj Rojanapruk 

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

2. ผศ.วฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์
Asst. Prof. Wutisak Lapcharoensap 

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

3. ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ  
Dr. Ronnachit Mahattanapreut 

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

4. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา 
Prof. Dr. Pornchai Chunhachinda 

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

 
วาระที่ 5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
AGENDA 5 To fix directors’ remuneration 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

 เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
 Approve            votes        Disapprove         votes         Abstain                                            votes 
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 6 To appoint independent auditor and fix the audit fee 
 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

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

 
วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
AGENDA 7 To consider other business (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

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

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
(5) If the vote of the proxy in any agenda item is not in accordance with my/our instruction specified in this proxy form, it shall be deemed as 
incorrect and shall not be my/our voting in term of a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(6) In case I/ we do not specify my/our intention to vote in any agenda item or my/our instruction is not clear or in case the Meeting considers 
and vote in any matters other than mentioned above including amendment or disclosure of addition thereof, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all aspects.  

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action performed by the proxy in the Meeting, except for the vote that is not in accordance with my/our instruction specified in 

this proxy form, shall be deemed to be the actions performed by me/us in all aspects. 
 
 
 

    ลงช่ือ _________________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
      Signature        Shareholder 
             (                                   ) 

 

ลงช่ือ       ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature       Proxy 

           (                                     ) 

 

ลงช่ือ       ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature       Proxy 

           (                                     ) 

 

ลงช่ือ       ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature       Proxy 

           (                                     ) 
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หมายเหตุ 
 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล

หุ้นให้เท่านั้น 
Only foreign shareholders as appeared in the share register book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.  

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of such shareholder.  
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

Letter certifying that the signer in the Proxy Form has a license to operate business as a custodian.  
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the Meeting and vote and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
The election of directors may be for the whole Board or individual director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ 
In case there are more agenda items for consideration in the Meeting than the above mentioned agenda items, the Shareholder appointing proxy may use the attached 
Annex to the Proxy Form Type C. 
 



 

 

  ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form Type C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Bangkok Post Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์เลขท่ี 136 ถนนสุนทร

โกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2021 at 10:00 hours at the Meeting Room, Bangkok Post Building, 8th Floor, 136 

Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________________________ 
Agenda item          Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

  เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
 Approve                       votes        Disapprove                votes         Abstain                                            votes 
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  เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
 Approve                       votes        Disapprove                votes         Abstain                                            votes 
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 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

  เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
 Approve                       votes        Disapprove                votes         Abstain                                            votes 
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 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 

  เห็นดว้ย ___________________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ___________________ เสียง    งดออกเสียง __________________ เสียง 
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