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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(ส ำหรบัผูถื้อหุน้ต่ำงประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทำ่นัน้) 

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

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

 

 เขียนที่........................................................ 
 Made at 

 วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ.............. 
 Date       Month              Year  

 

 (1) ขำ้พเจำ้............................................................................................สญัชำติ........................................... 
 I/We Nationality 

อยู่บำ้นเลขท่ี................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง....................................................... 
Residing at No.                      Road                                            Tambon/Khwaeng 

อ ำเภอ/เขต...............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 
Amphur/khet                                     Province                                   Postcode 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหก้บั.................................................................................................... 
As being the custodian of 

ซึ่งเป็นหุน้ของ บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้จ ำนวนรวมทัง้สิน้....................................................................หุน้ 

Being a shareholder of The Brooker Group Public Company Limited, holding a the total amount of…………. 

………………….share(s) 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั..............................................เสียง ดงันี ้
And having voting rights equivalent to                         vote(s), the details of which are as follows: 

 

 หุน้สำมญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั..........................................เสียง 
 Ordinary share                        share(s),    having voting rights equivalent to                        vote(s) 

 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

  hereby authorize  
   

  (1)..................................................................................................................................อำย.ุ...................ปี 

                                    Age 

อยู่บำ้นเลขท่ี..........................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                   Road                    Tambon/Khwaeng 

อ ำเภอ/เขต............... .....................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

Amphur/khet               Province               Postcode     or 

 

  (2)..................................................................................................................................อำย.ุ...................ปี 

                    Age 

อยู่บำ้นเลขท่ี..........................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                   Road                    Tambon/Khwaeng 

อ ำเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

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

                    Age 

อยู่บำ้นเลขท่ี..........................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                  Road                         Tambon/Khwaeng 

อ ำเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
Amphur/khet              Province                           Postcode 

     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2566 ในวันพฤหัสบดทีี ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General 

Meeting of Shareholders will be held on Thursday 27th April 2023 at 10.00 a.m. via electronic meeting (E-

AGM), or on any data and at any postponement thereof. 

 

 

 (3) ขำ้พเจำ้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ขำ้พเจำ้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 

  Grant partial shares of 

 หุน้สำมญั..............................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั................................เสียง 
 ordinary share           share(s), having voting rights equivalent to               vote(s) 

 

 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows: 

 

วำระท่ี 1        พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 
Agenda 1    To consider and certify the 2022 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 

22nd April 2022. 

 

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

appropriate. 

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

    เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง.........................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                 vote(s)   Abstain                        vote(s) 

 

วำระท่ี 2 เรื่อง  พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ ในรอบปี 
2565 

Agenda 2   To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operating results for the 

year 2022     

 

  ไม่ตอ้งลงมติ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ 

                          No vote is required since this agenda item is for the shareholders’ acknowledgement only 
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วำระท่ี 3        เรื่อง พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินและรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s financial statement and the auditor’s report, ended 31 

December 2022.    

  

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

appropriate. 

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

 

    เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
    Approve                 vote(s)     Disapprove                vote(s)    Abstain                  vote(s) 

 

วำระท่ี 4 เรื่อง  พิจำรณำกำรจดัสรรก ำไรไวเ้ป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและพิจำรณำกำรจดัสรรก ำไรเพื่อจ่ำยเงินปันผล  
Agenda 4   To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 

2022.    

 

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

appropriate. 

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

 

    เห็นดว้ย.....................เสียง         ไม่เห็นดว้ย...................เสียง   งดออกเสียง.................เสียง 
    Approve             vote(s)        Disapprove            vote(s)     Abstain                    vote(s) 

 

วำระท่ี 5 เรื่อง  พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2566 

Agenda 5    To consider and appoint the Company’s auditor and approve the audit fee for fiscal year 2023. 

 

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

appropriate. 

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

    เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                 vote(s)   Abstain                   vote(s) 

 

วำระท่ี 6       พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  
Agenda 6   To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

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

appropriate. 

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

 

    เหน็ดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
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       กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

      Approve the appointment of certain directors as follows: 

 

 ชื่อกรรมกำร นำยณรงคช์ยั อคัรเศรณี    
         1. Mr. Narongchai Akrasanee 

 

 เ  เห็นดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

  

 ชื่อกรรมกำร นำยเอนก กมลเนตร   
2. Mr. Anake Kamolnate 

 

     เหน็ดว้ย.........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..................เสียง         งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

    

     ชื่อกรรมกำร นำยวรศิ บลูกลุ 

3. Mr. Varit Bulakul 

 

    เห็นดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 

 ชื่อกรรมกำร นำยสมพงษ์ เผอิญโชค 

4. Mr. Sompong Phaoenchoke 

 

    เห็นดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
           Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
 

วำระท่ี 7          เรื่อง  พิจำรณำคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2566 ถึง 31 ธันวำคม 2566  
Agenda 7    To consider and fix the remuneration of the Company’s Board of Directors for the period of                   

1 January 2023 – 31 December 2023  

                     
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

appropriate. 

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

 

    เห็นดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 

วำระท่ี 8 เรื่อง พิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนจำก 1,637,350,330.125 บำท เป็น 1,634,229,486.875 บำท โดยตดัหุน้
สำมญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำย จ ำนวน 24,966,746 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.125 บำท 

Agenda 8 To consider and approve the reduction of the registered capital from Baht 1,637,350,330.125 to 

Baht 1,634,229,486.875 by cancelling 24,966,746 unissued ordinary shares at the par value of 

Baht 0.125 per share 

 

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

 

    เหน็ดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 

วำระท่ี 9 พิจำรณำแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน 

Agenda 9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

company to reflect to capital reduction  
 

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

appropriate. 

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

 

    เหน็ดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 

วำระท่ี 10 เรื่อง  พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,634,229,486.875 บำท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,644,604,486.875 บำท แบ่งออกเป็น 13,156,835,895 หุน้ โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่
จ ำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.125 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

BROOK-W6 และ BROOK-W7  

 Agenda 10  To consider and approve the increase in registered capital of the Company from the original 

registered capital Baht 1,634,229,486.875 to registered capital Baht 1,644,604,486.875 divided 

into 13,156,835,895 shares by issuing newly-issued ordinary shares 83,000,000 shares at the par 

value of Baht 0.125 per share to accommodate the exercise of BROOK-W6 and BROOK-W7   

   

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

appropriate. 

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

 

    เหน็ดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 

วำระท่ี 11 พิจำรณำแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบียน 

Agenda 11 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

company to reflect to capital increase  

 

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

appropriate. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 

    เหน็ดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 
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วำระท่ี 12 เรื่อง พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 83,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.125 บำท 
เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ BROOK-W7  ดงันี ้

12.1 จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 66,000,000 หุน้มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาทเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ)  

            12.2 จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 17,000,000 หุน้มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.125 บาทเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

Agenda 12 To consider and allotment of newly-issued ordinary shares not exceeding 83,000,000 shares at the 

par value of Baht 0.125 per share to accommodate the exercise of BROOK-W6 and BROOK-W7 

as follows: 

 

           12.1  Allotment of the amount 66,000,000 newly issued ordinary shares at the par  value of Baht 

0.125 per share to accommodate the exercise of BROOK-W6 (due to the adjustment of the 

exercise price and exercise ratio of warrants (BROOK-W6) follow as right adjustment 

conditions). 

 

12.2 Allotment of the amount 17,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 

0.125 per share to accommodate the exercise of BROOK-W7 (due to the adjustment of the 

exercise price and exercise ratio of warrants (BROOK-W7) follow as right adjustment 

conditions). 

 

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

appropriate. 

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

 

    เหน็ดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
    Approve                  vote(s)    Disapprove                vote(s)    Abstain                   vote(s) 

 

วาระท่ี 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda 13  To consider other matters (if any) 

 

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

appropriate. 

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

    เห็นดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
    Approve                 vote(s)     Disapprove                vote(s)     Abstain                  vote(s) 

  

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

  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 
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 (6) ในกรณะที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  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. 

 

  กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่มีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
  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. 

 

  ลงชื่อ............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Grantor 

             (..................................................................................) 
 

  ลงชื่อ............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Proxy 

             (..................................................................................) 
 

  ลงชื่อ............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Proxy 

             (..................................................................................) 
 

  ลงชื่อ............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       Signed                                                                           Proxy 

             (..................................................................................) 
หมำยเหต ุ

1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฎชื่ออยู่ในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให ้  
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 

2.    หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

         (1)   หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนิกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

         (2)   หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน            
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4.    วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้คณะกรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

5.    ในกรณีที่มีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกว่ำที่ระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัะทสำมำรถระบเุพิ่มไดใ้นใบประจ ำต่อหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแบบ 
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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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ใบประจ ำต่อหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Annex attached to the Proxy Form C. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
The Proxy of the shareholder of The Brooker Group Public Company Limited 

 

 ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2566 เวลำ 10.00 น. เป็นรูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 27th April 2023 at 10.00 a.m. via electronic 

meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date time and venue. 

 

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

 

 วำระท่ี....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
       Agenda             Subject 

 

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

appropriate. 

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

 

     เห็นดว้ย.......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
    Approve                    vote(s)  Disapprove               vote(s)    Abstain                 vote(s) 

 

 

 วำระท่ี....................เรื่อง........................................................................................................................................... 
       Agenda             Subject 

 

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

appropriate. 

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

    เห็นดว้ย.........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย........................เสียง   งดออกเสียง.........................เสียง 
    Approve                   vote(s)  Disapprove                  vote(s)   Abstain                      vote(s) 

 

 

 

 

 

 

 


