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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรบัผูถื้อหุน้ต่ำงประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทำ่นัน้) 

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

 
 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ เขียนที่  
Shareholder registration number Written at  
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
(1) ขำ้พเจำ้   
 I/We   

ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่  ถนน  ต ำบล/แขวง  
Having an office located at Road Subdistrict   
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั (ชื่อผูถื้อหุน้)  
As the custodian for (shareholder’s name) 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั โคลเวอร ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
Who is the shareholder of  Clover Power Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of shares having the right to vote equal to votes as follows: 

 หุน้สำมญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั เสียง 
 Ordinary share shares having the right to vote equal to  votes  

 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั เสียง 
 Preference share shares having the right to vote equal to votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณำเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

 1. ชื่อ อำย ุ ปี อยู่เลขที่  
Name Age years residing at 

ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ชื่อ อำย ุ ปี อยู่เลขที่  
Name Age years residing at 

ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

อำกรแสตมป์  
20 บำท 

Duty Stamp  
of THB 20  

กรณีเลือกขอ้ 1. ใหท้ ำเครื่องหมำย  
และระบรุำยละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะ 
If choosing No. 1 please mark   
and provide details of the proxies. 
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 2. กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:  
 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร. มนตรี  โสคติยำนรุกัษ์ หรือ 

Assoc. Prof. Montree Socatiyanurak, Ph.D. or 

 นำงทิพยสดุำ ถำวรำมร หรือ 
Mrs. Tipsuda Travaramara or 

 นำยอภิชำติ ลิม้เมธี 
Mr. Apichart Limmethee 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมกำรอิสระผูร้บัมอบฉันทะไม่สำมำรถเขำ้ประชุมได ้ใหก้รรมกำร
อิสระคนอื่นเป็นผู ้ร ับมอบฉันทะแทน  (ข้อมูลของกรรมกำรอิสระปรำกฏตำม  
ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7) 
In the case the independent director who is appointed as the proxy is 
unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall 
be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent 
Directors are set out in Enclosure 7.)  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ของบริษัท โคลเวอร ์เพำเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) ในวันศุกรท์ี่  29 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders of Clover Power Public Company Limited on Friday April 29, 2022 at 10.00 a.m., via electronic 
means, or time, and meeting venue which the meeting may be held. 
 
(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at this the meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
To grant the total number of shares holding and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 
 To grant partial of : 

 หุน้สำมญั หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
 ordinary share shares, having the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
 preference share shares, having the right to vote equal to votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสียง 
 Total amount of voting rights votes 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
          At this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda 1 To consider and acknowledge the report on the Company’s operating performance for the year 2021  

(ไม่มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระนี ้/ No vote casting required in agenda) 

กรณีเลือกขอ้ 2. ใหท้ ำเครื่องหมำย  
และเลือกกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2 please mark  
and select one of the independent 
directors. 

. 

48



   
 

 

   

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9-3 / Enclosure 9-3   

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To consider and approve the Company’s reports and financial statements for the fiscal year ended 
December 31, 2022 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  To grant my/our proxy to at my/our desire as follows:   
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และก าไร
สะสม 

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2021, and 
retained earnings 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To grant my/our proxy to at my/our desire as follows:    
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who are retired by rotation 

for the year 2022 
 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To  grant my/our proxy to at my/our desire as follows:    
 เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

Elect the entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เหน็ดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Elect each nominated director individually 

 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ   1. นำงนฤมล  ศกัดิ์สิทธิเสรีกลุ 
 Name of the nominated candidate  1.  Mrs. Narumon Saksitthisereekul 

 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 บคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอชื่อ   2. นำยธีรภทัร ์เพ็ชรโปรี 
Name of the nominated candidate   2. Mr. Teeraphat Petporee 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ   3. ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร. เผ่ำภคั ศิรสิขุ 
Name of the nominated candidate  3.  Asst. Prof. Phaophak Sirisuk, Ph.D. 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่5 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To  grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:    
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 

2022 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To  grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:    
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  
Agenda 7 To consider and approve the issuance of debenture in the amount not exceeding Baht 1,500 million 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:     
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติ 
Agenda 8 To consider other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:     
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered, as invalid and 
not signify my/our voting as a shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specifies or in case the 
meeting consideration or passes any resolution other than those specified above, including the case of 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. 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voted as I/we specified in 
the Proxy Form shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand 
can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Evidence to be enclosed with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 A power of attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has a permission to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

5. ในกรณีท่ีมีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 
In the case where there are agendas apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the 
Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 
Attachment to Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
2565 ในวันศุกรท์ี่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลำ และสถำนที่อืน่ดว้ย 

The appointment of proxy by a shareholder of Clover Power Public Company Limited for the 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders on Friday April 29, 2022 at 10.00 a.m., via electronic means, or any other date, time, and 
meeting venue on which the meeting may be held. 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda item Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To : grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda item Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :  
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda item Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 
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