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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(สําหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 

Proxy Form C. 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 
----------------------------------------------- 

 
 เขียนที่........................................................ 
 Made at 
 วนัที่...........เดือน.....................พ.ศ.............. 
 Date       Month              Year  
 
 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................สญัชาติ........................................... 
 I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
Residing at No.                      Road                                            Tambon/Khwaeng 
อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์............................................ 
Amphur/khet                                     Province                                   Postcode 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั.................................................................................................... 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นหุ้นของ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนรวมทัง้สิน้....................................................................หุ้น 

Being a shareholder of The Brooker Group Public Company Limited, holding a the total amount of…………. 
………………….share(s) 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..............................................เสียง ดงันี ้

And having voting rights equivalent to                         vote(s), the details of which are as follows: 
 
 หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 
 Ordinary share                        share(s),    having voting rights equivalent to                        vote(s) 

 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

  hereby authorize  
   
  (1)..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 

                    Age 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                   Road                    Tambon/Khwaeng 
อําเภอ/เขต............... .....................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์..........................หรือ 

Amphur/khet               Province               Postcode     or 
 
  (2)..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 

                    Age 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                   Road                    Tambon/Khwaeng 
อําเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์..........................หรือ 

Amphur/khet              Province                           Postcode    or 
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  (3)..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 

                    Age 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                  Road                         Tambon/Khwaeng 
อําเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
Amphur/khet              Province                           Postcode 
     
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ
ที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders will be held on Friday 22nd April 2022 at 10.00 a.m. via electronic meeting (E-
AGM), or on any data and at any postponement thereof. 
 
 
 (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

  I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

  Grant partial shares of 
 หุ้นสามญั..............................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................เสียง 

 ordinary share           share(s), having voting rights equivalent to               vote(s) 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 
วาระท่ี 1        พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ประชมุเม่ือวนัที่ 4  มิถนุายน 2564 
Agenda 1    To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2021 held on 4th June 2021. 
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง.........................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                 vote(s)   Abstain                        vote(s) 
 

วาระท่ี 2 เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและอนมุติังบการเงินประจําปี 2564 ซึง่ 
  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 
Agenda 2   To consider and acknowledge the operating results and approve the audited financial statements 

for fiscal year 2021     
  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
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 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย........................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
    Approve                 vote(s)     Disapprove                vote(s)    Abstain                  vote(s) 
 

วาระท่ี 3 เร่ือง  พิจารณาการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และเร่ืองเงินปันผลประจําปี 2564    
Agenda 3   To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 

2021.    
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย.....................เสียง         ไม่เห็นด้วย...................เสียง   งดออกเสียง.................เสียง 
    Approve             vote(s)        Disapprove            vote(s)     Abstain                    vote(s) 

 
วาระท่ี 4 เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 

Agenda 4    To consider and appoint the Company’s auditor and approve the audit fee for fiscal year 2022. 
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
    เห็นด้วย........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                 vote(s)   Abstain                   vote(s) 

 
วาระท่ี 5        พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 5   To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation. 
 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

       การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

      Approve the appointment of certain directors as follows: 
   
       ช่ือกรรมการ นายชาญ บลูกลุ    

1. Mr. Chan Bulakul 
 

 เ  เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
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 ช่ือกรรมการ นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต     
2. Mrs. Punnee Worawuthichongsathit    

 
     เห็นด้วย.........................เสียง       ไม่เห็นด้วย..................เสียง         งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

    
     ช่ือกรรมการ นายปีเตอร์ เวลดนั 

3. Dr. Peter Weldon    
 
    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 
 ช่ือกรรมการ นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ 

4. Mr. Phongchai Sethiwan      
 

    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
           Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
 

วาระท่ี 6          เร่ือง  พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
Agenda 6    To consider and fix the remuneration of the Company’s Board of Directors for the period of                

1 January 2022 – 31 December 2022  
                     

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
 

วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125  บาท แบง่
ออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,184,280,411 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
BROOK-W7   

 
Agenda 7 To consider and approve the increase in registered capital of the Company from the original 

registered capital Baht 1,489,315,278.75 to registered capital Baht 1,637,350,330.125 divided 
into 13,098,802,641 shares by issuing newly-issued ordinary shares 1,184,280,411 shares at par 
value of Baht 0.125 per share.  

 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 
appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
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วาระท่ี 8 พิจารณาแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

Agenda 8 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 
company to reflect to capital increase  

 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 
appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 
วาระท่ี 9 เร่ือง  พิจารณาอนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ) ดงันี ้

9.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 838,843,245 หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรับรองการจ่ายหุ้นปันผล 
 9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 275,793,026 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)  

 9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)  

 
Agenda 9 To consider and allot of shares 1,184,280,411 newly issued ordinary shares to accommodate the 

Stock Dividend payment and the exercise of BROOK-W6 and BROOK-W7 as follows:  
  

 9.1. Allotment of the amount 838,843,245 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 
0.125 per share to accommodate the payment of Stock Dividend.  

 
 9.2. Allotment of the amount 275,793,026 newly issued ordinary shares at the par  value of Baht 

0.125 per share to accommodate the exercise of BROOK-W6. 
 
 9.3. Allotment of the amount 69,644,140 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 

0.125 per share to accommodate the exercise of BROOK-W7. 
 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(c) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10  To consider other matters (if any) 
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 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 
appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
    Approve                 vote(s)     Disapprove                vote(s)     Abstain                  vote(s) 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my/our voting as a shareholder 
 
 (6) ในกรณะที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear 
or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified 
above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder 
shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
  Any business carried on by he proxy holder in the said meeting. Except the proxy holder does not 
vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 
respects. 
 
  ลงช่ือ............................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Grantor 

             (..................................................................................) 
 
  ลงช่ือ............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Proxy 

             (..................................................................................) 
 
  ลงช่ือ............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Proxy 

             (..................................................................................) 
 
  ลงช่ือ............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Proxy 

             (..................................................................................) 
 
หมายเหต ุ

1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ืออยู่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้   
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
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2.    หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

         (1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

         (2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.    ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน            
ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4.    วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.    ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากว่าที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัะทสามารถระบเุพิ่มได้ในใบประจําต่อหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 

 
Note 
 1.   The  Proxy Form C only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration 

and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 
 2.   Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

      (1) Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of 
the shareholder 

      (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as custodian. 
 3.   A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may 

not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
 4.   In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominate candidates as a 

whole or for an individual nominee. 
 5.   In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, 

the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C. 
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ใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Annex attached to the Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of The Brooker Group Public Company Limited 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 22nd April 2022 at 10.00 a.m. via electronic 
meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date time and venue. 
 

----------------------------------------- 
 

 วาระท่ี....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
       Agenda             Subject 
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
     เห็นด้วย.......................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
    Approve                    vote(s)  Disapprove               vote(s)    Abstain                 vote(s) 

 
 

 วาระท่ี....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
       Agenda             Subject 
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
    เห็นด้วย.........................เสียง      ไม่เห็นด้วย........................เสียง   งดออกเสียง.........................เสียง 
    Approve                   vote(s)  Disapprove                  vote(s)   Abstain                      vote(s) 

 
 
 
 
 
 
 


