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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy Form C 

                    เขียนที่ ...................................................... 
                    Written at 

             วันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. ............... 
                    Date       Month                 Year            

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................ สัญชาติ.............................................  
     I / We                                                                                  Nationality 
อยู่บ้านเลขที่ ..................................................................................................................................................................... 
Address 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ............................................................................ 
Acting as the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..............................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of                  shares and having the right to vote equal to                   votes as follows: 
หุ้นสามัญ ........................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....................................................เสียง 
Ordinary share                                 shares and having the right to vote equal to                               votes
หุ้นบุริมสิทธิ ....................................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ .....................................................เสยีง 
Preferred share                                shares and having the right to vote equal to                               votes 
(2) ขอมอบฉันทะให้  (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
    Hereby appoint (Please choose one option)                                                                                                        
  1. ช่ือ............................................................................................................................. อายุ .......................... ป ี
              Name                                                                                          age                 years 

             อยู่บ้านเลขท่ี ............ ถนน ...................... ต าบล / แขวง ............................. อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at           Road                 Tambol / Sub-district           Amphur / District                                                                       
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ...............................หรือ 

                         Province                                       Postal Code                       or    
  2. กรรมการอสิระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (The independent directors of the Company as follows :) 

    .......................................................................................................... อายุ .......................... ปี 
        Name                                                                        age                 years 
           อยู่บ้านเลขท่ี ............ ถนน ...................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 

Residing at           Road                Tambol / Sub-district           Amphur / District                          
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ 

                       Province                                       Postal Code                   or    
  ......................... ........... ...................................................................... อายุ .......................... ปี 

                  Name                                                                          age                years 
           อยู่บ้านเลขที่ ........... ถนน ....................... ต าบล / แขวง ........................... อ าเภอ / เขต ........................ 

Residing at          Road                  Tambol / Sub-district           Amphur / District                         
จังหวัด .......................................................รหสัไปรษณีย์..........................  

                       Province                                       Postal Code   
  ........................ . ................................................................................. อายุ .......................... ปี 

                 Name                                                                     age                years 
           อยู่บ้านเลขที่ ........... ถนน ....................... ต าบล / แขวง ........................... อ าเภอ / เขต ........................ 

Residing at          Road                 Tambol / Sub-district           Amphur / District                         
จังหวัด .......................................................รหสัไปรษณีย์..........................  

                       Province                                       Postal Code                           

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 
Mr.Chakramon  Phasukavanich 

นายราชัย วัฒนเกษม 
Mr. Rachai  Wattanakasaem 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ 
Mr. Pakhawat  Kovithavathanaphong 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า                            
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 
13.00 น. ณ  ห้องประชุม บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  30280 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders on 9  April 2021 at 1.00 p.m. at Meeting Room, P.C.S. Machine Group Holding Public 
Company Limited, No. 2/1-9, Kokgroad Subdistrict, Muang District, Nakhon Ratchasima Province 30280, or such 
other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

      To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
       To grant proxy in partial portions:  
   หุ้นสามัญ.............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................................เสียง 
        Ordinary share         shares and having the right to vote equal to                 votes 
   หุ้นบุริมสิทธิ..........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................................เสียง 
        Preferred share        shares and having the right to vote equal to                 votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.........................................เสียง 
  Total entitled vote                                                  votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

       วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 
           Agenda 1 To acknowledge the operational results for the year 2020 

          วาระนี้เป็นวาระรับทราบจงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
                         This agenda item is for acknowledgement; therefore, no votes will be cast 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 2  To consider and approve the Statement of Financial Positions and the   

Comprehensive Income Statement of 2019  for the accounting period ending 31 
December 2020 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                                          เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง    

                                  Approve                       Disapprove                      Abstain                 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2020 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

                                          เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง    
                                  Approve                       Disapprove                      Abstain                 

      วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
     Agenda 4 To consider and approve the appointment of the new directors in place of the 

directors who are due to retire by rotation 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect all nominated directors 
  เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

Approve               Disapprove               Abstain      

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect individual nominated directors  
ช่ือกรรมการ นายศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ 
Name of Director:  Mr. Siriphong  Rungrotkitiyot 
  เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

Approve               Disapprove               Abstain      
ช่ือกรรมการ นายจักร   บุญ-หลง 
Name of Director: Mr. Jukr   Boon-Long 
  เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

Approve               Disapprove               Abstain  
 ช่ือกรรมการ นางวรรณา   เรามานะชัย 

Name of Director: Mrs. Wanna  Raomanachai 
  เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

Approve               Disapprove               Abstain      

      วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
                       Agenda 5 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                             เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

                                             Approve               Disapprove              Abstain      
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 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
                       Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the 

audit fee for the year 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

                                           Approve               Disapprove              Abstain      

        วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
                        Agenda 7 Other matters (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

                                            Approve               Disapprove              Abstain      

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the case that I/we have not specified my/our voting intention on 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 the 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. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 For any act(s) 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. 

        ลงช่ือ/ Signed................................................. ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

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

       ลงช่ือ/ Signed................................................ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

                (................................................)     
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หมายเหต ุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors 

appointing a Custodian in Thailand. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
The following documents shall be attached to this Proxy Form: 
(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual 
nominated directors, can be elected. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use 
the Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s).  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C  

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564                    
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 The appointment of proxy by a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited for the 2021 Annual 
General Meeting of Shareholders on 9  April 2021 at 01.00 P.M. at Meeting Room, P.C.S. Machine Group Holding Public Company 
Limited, No. 2/1-9, Kokgroad Subdistrict, Muang District, Nakhon Rachasima or such other date, time or place as the meeting may be 
held.  

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

         เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain     

วำระที่ ............................ เรื่อง ................................................................................................................................. 
Agenda No       Subject: 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

         เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain          

วำระที่ ............................ เรื่อง ................................................................................................................................. 
Agenda No        Subject: 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

         เห็นด้วย/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove         งดออกเสียง/Abstain               

วำระที่ .............................เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร  
Agenda No      Subject: Appointment of directors. 

(1) ชื่อกรรมการ (Name)................................................................................................... 
     เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ (Name)................................................................................................... 
    เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain              

(3) ชื่อกรรมการ (Name)................................................................................................... 
  เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain               

(4) ชื่อกรรมการ (Name)................................................................................................... 
    เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain                             

(5) ชื่อกรรมการ (Name)................................................................................................... 

  เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain               


