(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Duty Stamp Baht 20

Proxy (Form A.)

เขียนที่

Written at

วันที่

Date

(1)

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

Year

nationality

ถนน

ตําบล/แขวง

Address

Road

Sub-District

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

being a shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total amount of

เสียง ดังนี้

shares and having the right to vote equal to

หุน้ สามัญ

votes as follows

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share

shares and having the right to vote equal to

votes

preference share

shares and having the right to vote equal to

votes

หุน้ บุริมสิทธิ
(3)

Month

สัญชาติ

I/We

อยู่บา้ นเลขที่

(2)

เดือน

หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)

อยู่บา้ นเลขที่

ชื่อ

name

residing at

(2)

อยู่บา้ นเลขที่

จังหวัด
ชื่อ

name

residing at

(3)

อยู่บา้ นเลขที่
residing at

อําเภอ/เขต
District

Province

ถนน

Road

อําเภอ/เขต
District

ถนน

Road

อําเภอ/เขต
District

อายุ

จังหวัด
ชื่อ

name

Province

ถนน

Road

จังหวัด

Province

ตําบล/แขวง

age

Sub-District

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตําบล/แขวง

อายุ

age

รหัสไปรษณีย์

ตําบล/แขวง

Sub-District

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

years,

หรือ

Sub-District

Postal Code

ปี

or

ปี

years,

หรือ
อายุ

age

or

ปี

years,

หรือ
or

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2565

to be held on 27 April 2022

เวลา 10.00 น..

time 10.00 a.m.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่ อ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks :
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
Duty Stamp Baht 20

(Proxy Form containing specific details)

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

--------------------เขียนที่

Written at

วันที่

Date

(1)

ข้ำพเจ้ำ

พ.ศ.

Year

nationality

ถนน

ตำบล/แขวง

Address

Road

Sub-District

District

Province

Postal Code

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ ง จำกัด (มหำชน) ("บริษัท")

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

being a shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุน้ จำนวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

holding the total amount of

เสียง ดังนี้

shares and having the right to vote equal to

หุน้ สำมัญ

votes as follows

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

ordinary share

shares and having the right to vote equal to

votes

preference share

shares and having the right to vote equal to

votes

หุน้ บุริมสิทธิ
(3)

Month

สัญชำติ

I/We

อยู่บำ้ นเลขที่

(2)

เดือน

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)

หุน้

(The shareholder may appoint the independent director of the Company to be the proxy, please use
details in Remark No.4)

อำยุ

ถนน

อำเภอ/เขต

จังหวัด

District

ตำบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

อยู่บำ้ นเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

residing at
District

(3)

Road

ถนน

อำเภอ/เขต

จังหวัด

residing at
District

อำยุ

age

Sub-District

Postal Code

ตำบล/แขวง

Road

Sub-District

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

69

ปี

years,

หรือ

รหัสไปรษณีย์

Province

อยู่บำ้ นเลขที่

age

Sub-District

Province

(2)

เสียง

(ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั ก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตำมหมำยเหตุขอ้ 4)

อยู่บำ้ นเลขที่
residing at

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

or

ปี

years,

หรือ

อำยุ

age

or

ปี

years,

หรือ

or

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

ในวันที่ 27 เมษำยน 2565

to be held on 27 April 2022

เวลำ 10.00 น..

time 10.00 a.m.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4)

ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 วำระที่

1

Agenda Item 1

เรื่อง

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564

Subject To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholder’Meeting

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

2

Agenda Item 2

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุ มตั ิงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขำดทุน) ของบริษัท สำหรับปี
บัญชีสนสุ
ิ้ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั อนุ ญำต
แล้วและรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบบัญชี

Subject To acknowledge the Company’ s operating results for the year 2021 and approve the
Financial Statements and the Statement of Comprehensive Income (balance sheet and
profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2021
which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor’s report

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

3

Agenda Item 3

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรจัดสรรเงินกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทประจำปี 2564

Subject To consider and approve appropriation of profit as the legal reserve and the
distribution of dividend to shareholders of the Company for the year 2021

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

70

Abstain

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
 วำระที่

4 เรื่อง

Agenda Item 4

Subject

พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ

To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by
rotation

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมกำร

The director’s name

 เห็นด้วย

Approve

2. ชื่อกรรมกำร

The director’s name

 เห็นด้วย

Approve

3. ชื่อกรรมกำร

The director’s name

 เห็นด้วย

นำงหทัยรัตน์ รังคกูลนุ วฒ
ั น์

Mrs. Hathairat Rangkagoonnuwat

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

นำงสุกใส โภคทรัพย์

Mrs. Suksai Phoksap

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

นำงสำวนุ ชนำถ สกุลสันเทียะ

Ms Nuchanadh Sakulsanthia

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

5

Agenda Item 5

เรื่อง

Disapprove

Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทสำหรับปี 2565

Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

 งดออกเสียง

6 เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
สำหรับปี 2565

Agenda Item 6 Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their
remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

71

Abstain

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
 วำระที่

7 เรื่อง

พิจำรณำและอนุ มัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สำมัญของบริษัทให้แก่
กรรมกำร ผู้บริ ห ำรและพนั กงำนของบริ ษั ท และ/หรื อบริ ษั ท ย่อย (ESOP Warrant-1) จ ำนวน
ไม่เกิน 24,000,000 หน่ วย (ยี่สิบสี่ลำ้ นหน่ วย) โดยไม่คิดมูลค่ำ

Agenda Item 7 Subject To consider and approve the issuance and offering of 24,000,000 units of ESOP Warrants
to executive directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP
Warrant-1) for free.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

8 เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 12,000,000 บำท (สิบสองล้ำนบำทถ้วน)
แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลำ้ นหุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50
บำท (ห้ำสิบสตำงค์) จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำท
ถ้ว น) เป็ นทุ นจดทะเบีย นจำนวน 312,000,000 บำท (สำมร้อยสิบสองล้ำนบำทถ้วน) แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 624,000,000 หุน้ (หกร้อยยี่สิบสี่ลำ้ นหุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) และอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Item 8 Subject To consider and approve the increase of the registered capital for Baht 12,000,000
divided into 24,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 0.50 each, from the
existing paid-up capital of Baht 300,000,000 to Baht 312,000,000, divided into
624,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 0.50 each and approve the
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in accordance with
the capital increase.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

9 เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจ ำรณำและอนุ มัติกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่ม ทุนจ ำนวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลำ้ นหุน้ )
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ ้ ละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อหุน้ ของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

Agenda Item 9 Subject To consider and approve the allotment of 24,000,000 newly issued ordinary shares at
a par value of Baht 0.50 per share to accommodate for the issuance of ESOP Warrants.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove
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Abstain

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
 วำระที่

10 เรื่อง

พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงิน IPO อย่ำงไม่เป็ นนัยสำคัญ ด้วยวิธี
เกลี่ยวงเงิน

Agenda Item 10 Subject To acknowledge of the change of the usage of IPO which considered immaterial by
reallocation of the proceed.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

11 เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

Agenda Item 11 Subject To consider other matters (if any).

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

(5)

(6)

Disapprove

Abstain

กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting
as a shareholder.

ในกรณี ที่ ข ้ำ พเจ้ำ ไม่ ไ ด้ร ะบุ ค วำมประสงค์ใ นกำรออกเสี ย งลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุ ไ ว้ไ ม่ ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประกำรใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in 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 appropriate in all respects.

กิจกำรใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนั งสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specify in the proxy form shall be
deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
หมำยเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ ้นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
4. ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ดังนี้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
(1) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
(2) ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
(รำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 8)
Remarks :
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may
use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint the following independent director to be the proxy as follow;
(1) M.L. Winai Kasemsri
(2) Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam
(Information of independent director were shown in the Enclosure 8)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ ง จำกัด (มหำชน) ("บริษัท")

The appointment of proxy by the shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited the (“Company”)

ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษำยน 2565

to be held on 27 April 2022

เวลำ 10.00 น.

time 10.00 a.m.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำและสถำนที่อื่น

or any adjournment at any date, time and place thereof.

(1)

 วำระที่ ........
Agenda Item

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

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 วำระที่ ........

Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 วำระที่ ........

Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 วำระที่ ........

Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
 วำระที่ ........

Agenda Item

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

(2)

 วำระที่ .........
Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)

ชื่อกรรมกำร

....................................................................................

Subject

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

To approve the appointment of new directors (Continued)

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

...................................................... ..............................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Duty Stamp Baht 20

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

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

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

วันที่ ................เดือน ...................................... พ.ศ. .............................
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ ................................................. ......................
I/We

nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตําบล/แขวง...........................................................

Address

Road

Sub-District

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้กบั .....................................................................................................................................
As Custodian for

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")

Who being a shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม..........................................................หุน้
Holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to

 หุน้ สามัญ ..................................................................หุน้

votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................เสียง

ordinary share

shares and have the right to vote equal to

votes

preference share

shares and have the right to vote equal to

votes

 หุน้ บุริมสิทธิ ..................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................เสียง
(2)

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุขอ้ 5)
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy,
please use details in Remark No.5)

............................................................................................................... อายุ ............................................ ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง................................................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต .................................................จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................หรือ
District

(2)

Province

Postal Code

or

................................................................................................................ อายุ ........................................... ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน ................................................................... ตําบล/แขวง.................................................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต .................................................จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ ........................................หรือ
District

(3)

Province

Postal Code

or

................................................................................................................ อายุ ........................................... ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน ................................................................... ตําบล/แขวง.................................................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ..................................................จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................
District

Province

Postal Code

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022

ในวันที่ 27 เมษายน 2565
to be held on 27 April 2022

เวลา 10.00 น.

time 10.00 a.m.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows:

 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.

 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant a part of :

 หุน้ สามัญ .............................................หุน้
ordinary share

shares

 หุน้ บุริมสิทธิ ........................................หุน้
preference share

shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................................เสียง

and have the right to vote equal to

votes

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................................เสียง
and have the right to vote equal to

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด............................เสียง
Total right to vote equal to

(4)

votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 วาระที่

1 เรื่อง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

Agenda Item1 Subject To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholders’
Meeting

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย...............เสียง  ไม่เห็นด้วย................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

 วาระที่

2 เรื่อง

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุ มตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของ
บริษัท สําหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั อนุ ญาตแล้วและรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี

Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company’ s operating results for the year 2021 and
approve the Financial Statements and the Statement of Comprehensive
Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of the fiscal
year ended as at 31 December 2021 which have been audited by the certified
auditor and acknowledge the Auditor’s report

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย...............เสียง  ไม่เห็นด้วย................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

 วาระที่

3 เรื่อง

พิ จ ารณาและอนุ มัติการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุ น สํารองตามกฎหมายและการจ่า ย
เงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริษัทประจําปี 2564

Agenda Item 3 Subject To consider and approve appropriation of profit as the legal reserve and the
distribution of dividend to shareholders of the Company for the year 2021

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

4 เรื่อง

Agenda Item 4

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาและอนุ มัติการเลื อกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระ

Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who
retire by rotation

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุ วฒ
ั น์

The director’s name Mrs. Hathairat Rangkagoonnuwat

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

2. ชื่อกรรมการ

Disapprove

votes

Abstain

votes

นางสุกใส โภคทรัพย์

The director’s name Mrs. Suksai Phoksap

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

3. ชื่อกรรมการ

Disapprove

votes

Abstain

votes

นางสาวนุ ชนาถ สกุลสันเทียะ

The director’s name Ms Nuchanadh Sakulsanthia

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

5 เรื่อง

Agenda Item 5

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาและอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2565

Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

 วาระที่

6 เรื่อง

Agenda Item 6

พิ จ ารณาและอนุ มัติการแต่ งตั้งผู ส้ อบบัญ ชี ของบริ ษั ท และกํา หนดค่ าตอบแทนแก่
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2565

Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and
their remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

 วาระที่

7 เรื่อง

Agenda Item 7

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริษัทให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนั กงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP
Warrant-1) จํา นวนไม่ เกิ น 24,000,000 หน่ ว ย (ยี่ สิ บ สี่ ล า้ นหน่ ว ย) โดยไม่ คิ ด
มูลค่า

Subject To consider and approve the issuance and offering of 24,000,000 units of
ESOP Warrants to executive directors and employees of the Company and/or
its subsidiary (ESOP Warrant-1) for free.

 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

 วาระที่

8

Agenda Item 8

เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาและอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท (สิบสอง
ล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้ นหุน้ )
มู ล ค่ าที่ ตราไว้หุ น้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์) จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน
300,000,000 บาท (สามร้อ ยล้า นบาทถ้ว น) เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
312,000,000 บาท (สามร้อ ยสิ บสองล้า นบาทถ้ว น) แบ่ ง ออกเป็ นหุ น้ สามัญ
จํานวน 624,000,000 หุน้ (หกร้อยยี่สิ บสี่ ลา้ นหุน้ ) มูล ค่ าที่ ตราไว้หุ น้ ละ 0.50
บาท (ห้าสิ บสตางค์) และอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติ ม หนั งสื อบริค ณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Subject To consider and approve the increase of the registered capital for Baht
12,000,000 divided into 24,000,000 ordinary shares at the par value of Baht
0.50 each, from the existing paid-up capital of Baht 300,000,000 to Baht
312,000,000, divided into 624,000,000 ordinary shares at the par value of
Baht 0.50 each and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum
of Association to be in accordance with the capital increase.

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

 วาระที่

9

เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่
ล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้น ของบริ ษั ท ที่ จ ะออกให้แ ก่ ก รรมการ ผู ้บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

Agenda Item 9

Subject To consider and approve the allotment of 24,000,000 newly issued ordinary
shares at a par value of Baht 0.50 per share to accommodate for the issuance of ESOP
Warrants.

 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

 วาระที่

10 เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณารับทราบการเปลี่ ยนแปลงวัตถุ ประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็ น
นัยสําคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน

Agenda Item 10 Subject To acknowledge of the change of the usage of IPO which considered
immaterial by reallocation of the proceed.

หมายเหตุ วาระนี้เป็ นเรือ่ งทีร่ ายงานเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

 วาระที่

11 เรื่อง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 11 Subject To consider other matters (if any).

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5)
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and
not my voting as a shareholder.

(6)
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in 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 appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form
shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )

หมายเหตุ :
1. หนั งสื อมอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ท่ี ผูถ้ ื อหุ น้ ที่ ป รากฏชื่ อในทะเบี ย นเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ งตั้ งให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่ มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิ่มเติ มได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
5. ผูถ
้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษทั ดังนี้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้
(1) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8)
Remarks:
1.
2.

This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
Evidences showing with Proxy Form are
(1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
(2) Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.
4.

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder
may use the Allonge of Proxy Form C. as attached.

5.

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
(1) M.L. Winai Kasemsri
(2) Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam
(Information of independent director were shown in the Enclosure 8)

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")

The appointment of proxy by the shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022

ในวันที่ 27 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.

to be held on 27 April 2022

time 10.00 a.m.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

or any adjournment at any date, time and place thereof.

----------------------------------------วาระที่ ...........

เรื่อง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

วาระที่ ..............

Agenda Item

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

วาระที่ ........

Agenda Item

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ ........

เรื่อง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

 วาระที่ .........

Agenda Item

votes

เรื่อง

Subject

Disapprove

votes

Abstain

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมการ

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

votes

