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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรบัผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C. 

(For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody) 

 
เขยีนที ่      
Written at      

วนัที่  เดอืน  พ.ศ   
Date  Month  Year   

 
(1) ขา้พเจา้         ส านกังานตัง้อยู่ที่    

I/We          Residing at     
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Sub District  Amphur/District  Province   Postal Code   
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั         
  
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company),    
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to   votes as follows: 

▢ หุน้สามญั   หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 
Ordinary share  shares and have the right to vote equal to   votes 

▢ หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 
Preferred share  shares and have the right to vote equal to   votes 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint (please choose one option) 

▢ 1)       อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขที ่   
Age  years, Residing at   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
Road  Tambol/Sub District  Amphur/District  Province   Postal Code  , or 
 

▢ 2)       อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขที ่   
Age  years, Residing at   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
Road  Tambol/Sub District  Amphur/District  Province   Postal Code  , or 

 
▢ 3)        อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขที ่   

Age  years, Residing at   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   
Road  Tambol/Sub District  Amphur/District  Province   Postal Code   

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2566 ในวนัที่ 5 เมษายน  2566  เวลา 

10.00 น. ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานทีห่รอืวธิกีารเขา้ประชมุอื่นดว้ย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023  Annual General Meeting of shareholders on April 5 ,2023, at 10.00 hrs., through an 

electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

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

▢ มอบฉนัทะบางส่วน คอื 
Grant partial shares of 

▢ หุน้สามญั   หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 
Ordinary share  shares and have the right to vote equal to   votes 

▢ หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 
Preferred share  shares and have the right to vote equal to   votes 

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 
  Total voting rights     votes 
 
 
 
 
 
 

อาการแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 
 วำระท่ี 1 เรื่อง  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 19/2565 ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2565 
 Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19/2022 which was held on April 7, 2022 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 
 

 วำระท่ี 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
 Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended 31st December 2022 together with the Auditor’s Report 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
วำระท่ี 4 เรื่อง  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธแิละการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 และวนัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) 
Agenda 4 To approve the allocation of net profits and annual dividend payment for 2022, and to fix the Record Date for the right to receive dividends 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

  
 วำระท่ี 5 เรื่อง  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 
 Agenda 5 To approve the appointment of auditor(s) and the audit fee for 2023 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

  
 วำระท่ี 6 เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 Agenda 6 To approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
To elect all nominated directors 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

▢ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
The appointment of certain director as follows: 

1. รศ.ดร.วชิา  จวิาลยั 
Assoc. Prof. Dr. Wicha Jiwalai 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve       Disapprove           Abstain 

 

2. นายบรรจง  จติตแ์จง้ 
Mr. Banchong Chitchang 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve       Disapprove           Abstain 

 
3. นายพอล ไบรอนั ฟัสซ ี

Mr. Paul Bryan Fussey 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve       Disapprove           Abstain 

 
 

4. นายเดวดิ แอนดรวู ์ครอส 
Mr. David Andrew Cross 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve       Disapprove           Abstain 
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วำระท่ี 7 เรื่อง  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย และโบนสัประจ าปี 2566 

 Agenda 7 To approve the fixing of directors’ remuneration and bonus for 2023 
▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
 วำระท่ี 8 เรื่อง พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 8 Other matters (if any) 

 
▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ใน
ฐานะผูถ้อืหุน้ 
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not regarded as the 
vote in mu/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้
ขา้งตน้  รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intentions any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on 
any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act(s) or performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is 
not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 

 
 

 
 

ลงนาม/Signed    ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 

 

ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(    ) 

 
 

หมายเหตุ 
1) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed 
thereof. 

2) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน    
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes.  

3) วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors can be elected. 

4) ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Enclosure Form B. attached herewith to specify 
the additional agenda item(s). 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form c. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
The proxy is granted by a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited. 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้นประจ าปี 2566 ในวนัที ่5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on April 5, 2023 at 10.00 hrs. through an electronic media platform. 
 

วำระท่ี   เรื่อง          
 Agenda             
 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
วำระท่ี   เรื่อง          

 Agenda             
 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
วำระท่ี   เรื่อง          

 Agenda             
 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 
 

วำระท่ี   เรื่อง          
 Agenda             
 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 
 

วำระท่ี   เรื่อง          
 Agenda             
 

▢ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

▢ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 
 
 
 

วำระท่ี   เรื่อง พจิารณาแต่งตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 Agenda   To consider and approve the appointment of directors (Continued)     
     
 

ชือ่กรรมการ           
Name of director 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
ชือ่กรรมการ           
Name of director 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 



 

5 

 
 
ชือ่กรรมการ           
Name of director 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
ชือ่กรรมการ           
Name of director 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 

 
ชือ่กรรมการ           
Name of director 

▢  เหน็ดว้ย  ▢  ไม่เหน็ด้วย  ▢ งดออกเสยีง 
      Approve           Disapprove           Abstain 
 

 

 

 

ลงนาม/Signed    ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 

 

ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(    ) 

 

ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(    ) 

 

ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(    ) 

 
 


