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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 
 Proxy Form C (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท)  
 (Duty Stamp 20 Baht) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น________________________________________ เขียนที่  
Shareholder’s Registration No. Written at  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   
 I/We  

สำนักงานตั้งอยู่เลขที ่  
Address 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
 in our capacity as the Custodian for 

  
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจ ีจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”) 

 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

❑ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
❑ หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company  
of which details as in Enclosure 7) 
❑1. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑2. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑3. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
ในวันพธุที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 
on Wednesday, 7th October 2020 at 13:30 hrs., at the Bai Mai conference room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., 
South Phra Khanong, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 

 ❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 ❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ 
  Grant partial shares of 

❑ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
❑ หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง 
 Total: votes 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 Agenda 1  To consider and approve the increase in the Company’s registered capital and the amendment to clause 4 of 
the Company’s Memorandum of Association to correspond with the increase in the registered capital. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย เสียง ❑ งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2)  

 Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of warrants to the Company’s shareholders who subscribe 
for and are allocated newly issued ordinary shares in the Rights Offering (BCPG-W1) and (BCPG-W2).  

❑  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

❑ เห็นด้วย เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย เสียง ❑ งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แกบุ่คคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ที่จองซื้อและได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย
กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน (BCPG-W3)  

 Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of warrants to investors who subscribe for and are allocated 
newly issued ordinary shares in Private Placement at a definitive offering price (BCPG-W3).  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย เสียง ❑ งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) 

 Agenda 4   To consider and approve the issuance and offering of warrants to Directors, Executives and Employees of BCPG 
Public Company Limited and of its Subsidiaries (BCPG ESOP WARRANTS No.2).  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย เสียง ❑ งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda 5 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares.  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย เสียง ❑ งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 6  Other business (if any)  
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย เสียง ❑ งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

 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.    

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider 
and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form 

 

 ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

 (                                                          ) 

 

 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (                                                          ) 

  

 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (                                                          ) 

 

 ลงชื่อ/Signature ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (                                                          ) 
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หมายเหตุ / Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders’ register is an offshore investor who appoints 

a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.  
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The necessary evidences to be enclosed with this proxy form are: 
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (1)    The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the 

proxy form on the shareholder’s behalf . 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
 (2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.  
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้ นให้ 

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 

allocate the number of shares to several proxies to vote separately .  
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each directo r 

individually. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Sh areholder in 

the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Attachment to Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of BCPG Public Company Limited in respect of   
 ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ้งที ่ 1/2563 ในวันพุธที ่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องใบไม้ ชั ้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 The Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2020 on Wednesday, 7th October 2020 at 13:30 hrs., at the Bai Mai 
conference room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., South Phra Khanong, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other 
date and at such other place as may be adjourned or changed. 

   

วาระที ่ เรื่อง  
Agenda No Subject:  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove             เสียง/votes ❑  งดออกเสียง/Abstain             เสียง/vote 

วาระที ่ เรื่อง  
Agenda No Subject:  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove             เสียง/votes ❑  งดออกเสียง/Abstain             เสียง/vote 

วาระที ่ เรื่อง  
Agenda No Subject:  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove             เสียง/votes ❑  งดออกเสียง/Abstain             เสียง/vote 

วาระที ่ เรื่อง  
Agenda No Subject:  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove             เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain             เสียง/votes 

วาระที ่ เรื่อง  
Agenda No Subject:  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove             เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain             เสียง/votes 

วาระที ่ เรื่อง  
Agenda No Subject:  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove             เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain             เสียง/votes 
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