Enclosure 3

Proxy Form A

Affix

(General Form)

20 Baht

Written at……………………………

duty

Date…….… / ………….…… / ………………
(1)
I/We……………………………………………..…Nationality…………………………………………………..
Residing at No. ……….……….……..Road………………………Tambol/Kwaeng……………………
Amphoe/Khet……………………..……Province……………………………Post Code…………………..
( 2) Being a shareholder of …………………Malee Group Public Company Limited………………………
Holding………………….………….share(s) and shall hold………..…………….....number of vote(s)
Ordinary share……………............share(s) and shall hold……….……….….........number of vote(s)
( 3 ) Hereby appoint
( 1 ) Name………………………............……………………….age………………………...years
Residing at No…………………Road………………...… Tambol/Kwaeng…...........……....
Amphoe/Khet .............…………….Province………….…………Post Code……………….
( 2 ) Name…………….Miss Nattharin Talthong …….....age………….…51……....…....years
Residing at No 376/142 Rama III Road,

Kweang Bangkho,

Khet Bangkolaem,

Bangkok 10120
( 3 ) Name…………… Mr. Arin Jira ………………….....age……….……70………….....years
Residing at No…535…Moo 15 Tambol/Kwaeng…..Bangkaew......Amphoe/Khet
Bangplee.... Province…Samutprakarn …… Post Code…10540…..
Only one proxy to be my/our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2020 Annual General
Meeting of Shareholders will be held on Monday 20 April 2020 at 10:00 am. at Cafeteria Room 1st
Floor, Rangsit Office Building which is located at No. 401/1 Moo.8 Phaholyothin Road, Kukot,
Lamlukka, Pathumthani,12130 Thailand or at any adjournment thereof.
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by
me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
Signed.........................................................Appointer
(...................................................)
Signed........................................................ Proxy holder
(........Miss Nattharin Talthong......)
Signed.........................................................Proxy holder
(.........Mr. Arin Jira..........)
Remarks:

A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split
his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.
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Enclosure 3
Affix

Proxy Form B
Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details

20 Baht
Duty

Place ……………………………………………
Date…….….… / ………………… / …………
( 1 ) I/We………………………………………………………Nationality……………………………………
Residing at No. ……………….…Road………………………Tambol/Kwaeng………………………….
Amphoe/Khet………………………Province…………………… …Post Code…………..
( 2 ) Being a shareholder of …………………. Malee Group Public Company Limited…………………….
Holding……………………………..share(s) and shall hold………..……………..….number of vote(s)
Ordinary share……………............share(s) and shall hold……….……………...….number of vote(s)
( 3 ) Hereby appoint
( 1 ) Name………………………............…………………….…….age…………………….years
Residing at No…………….……Road……………….… Tambol/Kwaeng…...........……..
Amphoe/Khet .............……………Province………………………Post Code…………….
( 2 ) Name……………….Miss Nattharin Talthong ………......age…………..51…..……..years
Residing at No 376/142 Rama III Road, Kweang Bangkho, Khet Bangkolaem, Provice
Bangkok

Post Code 10120

( 3 ) Name…………….…Mr. Arin Jira………………....age……….…..…70………........years
Residing at No. 535 Moo 15 Tambol/Kwaeng…Bangkaew....Amphoe/Khet Bangplee..
Province…Samutprakarn …… Post Code…10540…..
Only one proxy to be my/our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2020 Annual General
Meeting of Shareholders will be held on Monday 20 April 2020 at 10:00 am. at Cafeteria Room 1st
Floor, Rangsit Office Building which is located at No. 401/1 Moo.8 Phaholyothin Road, Kukot, Lam Luk
Ka, Pathumthani, 12130, Thailand or at any adjournment thereof.
(4) I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
1st Agenda To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

page…1…of…4…pages
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2nd Agenda To acknowledge the report on the Company’s operating results for the year
2019
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

3rd Agenda To approve the Company’s audited financial statements for the year ended 31
December 2019
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

4th Agenda To approve the omission of dividend payment for the year 2019
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

5th Agenda To approve the appointment of the Company’s director and independent who
will retire by rotation in 2020.
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Appointment of directors as a whole
Approve

Disapprove

Abstain

Appointment of each director individually
Name of Director

[1] Mrs. Chintana Boonyarat

Approve
Name of Director

Disapprove
[2] Mr. Opas Lopansri

Approve
Name of Director

Abstain

Disapprove

Abstain

[3] Mr. Kitti Vilaivarangkul

Approve

Disapprove

Abstain

Name of Director……………………………………………………………………..
Approve

Disapprove

Abstain

page…2…of…4…pages
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6th Agenda To approve the determination of directors’ remuneration for the year 2020
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

7th Agenda To approve an appointment of auditors as well as determining their
remuneration for the year 2020
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

8th Agenda To consider other businesses (if any).
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

(5) 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)

In the case that I do not specify my / our intentions to vote for any Agenda, or have not clearly
specified my / our intentions, or in the case that the meeting considers or resolves other matters
which are not included in the Agenda above, including any change or increase of any information,
the proxy holder shall have the right to consider and give resolution on my / our behalf as deemed
appropriate.

page…3…of…4…pages
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For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by
me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

Signed.........................................................Appointer
(...................................................)
Signed........................................................Proxy holder
(...................................................)
Signed.........................................................Proxy holder
(......Miss Nattharin Talthong......)
Signed.........................................................Proxy holder
(............Mr. Arin Jira...........)

Remarks:
1. A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.
He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy
holders to vote for him/her in a meeting.
2. The Agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group of directors or
individual directors
3. In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be
specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

page…4…of…4…pages
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REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
Authorization on behalf of the Shareholder of Malee Group Public Company Limited
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Monday 20 April 2020 at 10:00
am. at Cafeteria Room 1st Floor, Rangsit Office Building which is located at No. 401/1 Moo.8
Phaholyothin Road, Kukot, Lam Luk Ka, Pathumthani, 12130. Thailand or at any adjournment thereof.
********************************************
Agenda………….Re: …………………………………………
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

Agenda………….Re: …………………………………………
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

Agenda………….Re: …………………………………………
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove

Abstain

Agenda………….Re: …………………………………………
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as
he/she deems appropriate
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
Approve

Disapprove
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Abstain

เอกสารแนบ 3
Enclosure 3

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Form of Proxy, Form C
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed
Custodian in Thailand to be share depository

Affix
20 Baht
duty

เขียนที่ ________________________________________
Written at
วันที่ _____________ เดือน______________พ.ศ. _______
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า I /We _______________________________________ สัญชาติ / Nationality__________________
ที่อยู่ Address: _____________________________________________________________________________
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ __________________________________
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษท
ั มาลีกรุป
๊ จากัด (มหาชน)
as an operator in the business of the custodian for a shareholder of Malee Group Public Company
Limited
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้นรวม ______________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ______________เสียง
holding total of
common shares and having
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize
(1) นาย / นาง / นางสาว ___________________________________________อายุ __________________ปี
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
ที่อยู่ ___________________________________________________________________________หรือ
Address
or
(2) นาย / นาง / นางสาว _________ นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง _________ อายุ ________51_________ปี
Mr. / Mrs. /Miss
Miss. Nattharin Talthong
Age
51
year(s)
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 376/142 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120
Address 376/142 Rama III Road, Kweang Bangkho, Khet Bangkolaem, Bangkok 10120
(3) นาย / นาง / นางสาว _________ นายอรินทร์ จิรา ___________อายุ _________70__________ปี
Mr. / Mrs. /Miss
Mr. Arin Jira
Age
70
year(s)
ทีอ
่ ยู่

บ้านเลขที่ 535 หมู่ 15 ตาบล/แขวงบางแก้ว อาเภอ/ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

Address 535, Tambol/Kweang Bangkaew, Amphur/Khet Bangplee, Samutprakarn 10540
หมายเหตุ : นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง และ นายอรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
การประชุม
Remark: Miss Nattharin Talthong และ Mr. Arin Jira the independent directors have no special
interest in the agenda of the meeting.
คนหนึ่ งคนใดเพี ย งคนเดีย วเป็น ผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อ เข้ าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟทีเรีย ชั้น
1 อาคารสานักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the
Annual General Shareholder Meeting for year 2020 on Monday 20April 2020 at 10.00 am. at Cafeteria
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Room 1st Floor, Rangsit Office Building No. 401/1 Moo 8 Phaholyothin Road, Lam Luk Ka,
Pathumthani 12130 or as to be postponed to another date, time and place.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows:

□
□
□
(4)

มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Full authorization to vote by all number of shares held by me
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partial authorization:
หุ้นสามัญ _________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________เสียง
Common share
shares and having
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows:

วาระที่ 1
1st

:

Agenda

พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2562
:

To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

วาระที่ 2

:

2rd Agenda :

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562
To Acknowledge the report on the Company’s operating results for the Year 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

วาระที่ 3
3rd

:

Agenda :

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To approve the Company’s audited financial statements for the year ended 31
December 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4
4th

:

Agenda :

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
To approve no dividend payment for the year 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

วาระที่ 5

:

5th Agenda :

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2563
To approve the appointment of the Company’s directors who will retire by rotation in
2020
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree
(1)

ไม่เห็นด้วย
Disagree

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of the whole group of director
เห็นด้วย
Agree

(2)

งดออกเสียง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of the individual director
[1]

นางจินตนา บุญรัตน์
Mrs. Chintana Boonyarat
เห็นด้วย
Agree

[2]

งดออกเสียง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

นายโอภาส โลพันธ์ศรี
Mr. Opas Lopansri
เห็นด้วย
Agree

[3]

ไม่เห็นด้วย
Disagree

นายกิตติ วิไลวรางกูร
Mr. Kitti Vilaivarangkul
เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6

: พิจารณาอนุมัติกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

6th Agenda

: To approve the determination of directors’ remuneration for the year 2020
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

วาระที่ 7

:

7th Agenda :

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมต
ั ิแต่งตั้งผูส
้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
To approve an appointment of auditors as well as determining their remuneration for
the year 2020
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

วาระที่ 8

:

8th Agenda :

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other businesses (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be
deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.
(6)
ในกรณี ที่ข้ าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้า งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear
instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda is required in the meeting
including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in
any respect, the attorney shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as
he/she deems appropriate.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case
where the attorney did not vote in accordance with the power of attorney, shall be deemed as if I did it
by myself.
ลงชื่อ

_____________________________ ผูม
้ อบฉันทะ

Signature (____________________________) Authorizer
ลงชื่อ

_______________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
( นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง )
Signature ( Miss Nattharin Talthong )
Attorney
ลงชื่อ

_______________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
( นายอรินทร์ จิรา )
Signature
( Mr. Arin Jira )
Attorney

หมายเหตุ
1.
หนั งสือ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใ ช้ เฉพาะกรณี ที่ ผู้ ถือหุ้ น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ยนเป็ น ผู้ล งทุ น ต่ างประเทศ และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2.
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนั งสื อ มอบอ านาจจากผู้ ถื อ หุ้ น ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian) เป็ น ผู้ ด าเนิ น การลงนามในหนั ง สื อ มอบ
ฉันทะแทน
(2) หนั งสื อ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ล งนามใน หนั งสื อ มอบฉั นท ะแท นได้ รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ คั ส โตเดี ย น
(Custodian)
3.
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้ เข้ า ประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ เพิ่มเติมได้
ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Remarks
1. This Proxy Form C is only for a shareholder who is a foreign investor as appeared in the registration
record and has appointed Custodian in Thailand to be share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
(1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
(2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct
Custodian business.
3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting
and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney for the
purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in
the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.
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ใบประจาต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Form of Proxy, Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Malee Group Public
Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟทีเรีย ชั้น
1 อาคารสานักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the Annual
General Shareholder Meeting for year 2020 on Monday 20 April 2020 time 10.00 am. at Cafeteria
Room 1st Floor, Rangsit Office Building No. 401/1 Moo 8 Phaholyothin Road, Tambol Kukot, Amphoe
Lam Luk Ka, Province Pathumthani 12130 or as to be postponed to another date, time and place.
วาระที่ __________ เรื่อง ___________________________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ __________ เรื่อง ___________________________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ __________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda
Topic: Election of director
ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________
Name of the director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________
Name of the director
เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree
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งดออกเสียง
Abstain

