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หนังสือมอบฉนัทะ 
 

ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 บริษัทฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน โดยไดแ้นบ 

แบบหนังสือมอบฉนัทะมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

คือ หนังสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

คือ หนังสือมอบฉนัทะแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณี ท่ีผู ้ถือหุ ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู ้ลงทุน 

ต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและ 

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

โปรดเลือก หนังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมา

พรอ้มหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี 

และโปรดกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งในหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว พรอ้มทั้งปิดอากรแสตมป์

และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะน้ัน ใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีจุดลงทะเบียนหน้าหอ้งประชุมก่อน

เขา้ร่วมการประชุม (บริษัทฯ ไดส้รุปเอกสารหรือหลกัฐานที่ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม

ผูถ้ือหุน้ มาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความ

ในหนังสือมอบฉนัทะ และระบุช่ือ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์หรือ นายโชติ  โภควนิช

เป็นผูร้ับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท ทร ู

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร ์

ชั้น 28 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และใหถึ้งบริษัทฯ 

ก่อนวนัที่ 24 กรกฎาคม 2557 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุน้) แนบทา้ยมาพรอ้มแบบหนังสือมอบฉนัทะน้ีดว้ยแลว้ 

 หากท่านมีขอ้สงสยั หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษัท

และหลกัทรพัย ์โทร 0-2699-2660 หรือ 0-2699-2663  ในเวลาท าการ 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

Proxy (Form A.) 

 

หนังสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 

                                                            (General Form)  
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy (Form A.) 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

(General Form) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550 
--------------------- 

      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 
 

                วนัท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................. สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of True Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 

หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
 ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint                                                                                                                      

(1) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                       age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                      Road                                                        Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 
                District                                   Province                                                     Postal Code                          or  

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                       age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                      Road           Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 
                District                                    Province                                                    Postal Code                          or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                       age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง.............................. 
  residing at                     Road           Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์...........................  
             District                                   Province                                                     Postal Code                      

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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ในวนัท่ี         25 กรกฎาคม 2557              เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก 

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
to be held on  25th July 2014          at 2.00 p.m.    at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower  

                                                                                                      No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,  

                                                                                                      Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. 
 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

  
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 
 

            
                 ลงชื่อ/Signed ............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

      

 

 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

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

      

 

 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

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

 

 

 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

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

 

 

หมายเหต ุ: 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้ับมอบฉันทะ 

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 
Remarks : 

The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to 
several proxy holders for splitting votes. 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

 

หนังสือมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ 

     ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

           (Proxy Form containing specific details)   
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550 
--------------------- 

      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 

                วนัท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................. สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of True Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 

หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint                                                                                                                           

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี 
                           age                                       years, 

        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
             อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................... 
        residing at                             Road                 Sub-District 
       อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

     District                                    Province                                                    Postal Code                                            

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557 

 

ในวนัท่ี         25 กรกฎาคม 2557              เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก 

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
to be held on  25th July 2014          at 2.00 p.m.    at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower  

                                                                                                      No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,  

                                                                                                      Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

         (1)   วาระท่ี           1    เร่ือง     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 
                           Agenda Item  1     Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of the 

Shareholders for the Year 2014 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
   วาระท่ี        2 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 153,332,070,330 บาท เป็น

จ านวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวน 802,991,767 หุน้ 

  Agenda Item  2  Subject   To consider and approve the reduction of the authorized capital of the Company from 

Baht 153,332,070,330 to Baht 145,302,152,660 by cancelling 802,991,767 ordinary 

shares not yet issued 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
         Approve        Disapprove                        Abstain 
 

   วาระท่ี         3 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  Agenda Item   3  Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association 

of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the reduction 

of the authorized capital of the Company 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
   วาระท่ี         4 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 145,302,152,660 บาท เป็น

จ านวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จ านวน 10,077,712,886 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
Agenda Item 4    Subject      To consider and approve the increase of the authorized capital of the Company from Baht 

145,302,152,660 to Baht 246,079,281,520 by issuing 10,077,712,886 new ordinary shares 

with a par value of Baht 10 each 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 

 

 

 

 



    ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 
                                      Enclosure No. 2 

 

8/22 

 วาระท่ี         5 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 Agenda Item   5  Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association 

of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the 

increase of the authorized capital of the Company 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

               Approve        Disapprove                        Abstain 

 

 วาระท่ี        6  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   

   รวมทั้งพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาท่ีต า่กว่า

   มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ 

 Agenda Item   6  Subject To consider and approve the allocation of the new ordinary shares resulting from  the 

capital increase of the Company and  to consider and approve the offering of the newly 

issued ordinary shares at a price below its par value  

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain  

 

         (2)    วาระท่ี          7    เร่ือง     พิจารณาอนุมติัการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

      Agenda Item 7  Subject To consider and approve the increase of number of directors and  appointment of new 

directors 
                             (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

          การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Vote for all the nominated candidates as a whole 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     Vote for an individual nominee 

1. ชื่อกรรมการ นายนพปฎล       เดชอุดม 
 The director’s name  Mr. Noppadol    Dej-Udom 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve         Disapprove                        Abstain   

2. ชื่อกรรมการ นายวิลเล่ียม       แฮริส 
 The director’s name  Mr. William       Harris 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมการ ดร. กนัทิมา       กุญชร ณ อยุธยา 
 The director’s name  Dr. Kantima      Kunjara 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting 

 as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ 

มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy form 

shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

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

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

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

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

หมายเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

Remarks : 

1. The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to 

several proxy holders for splitting votes. 

2. For Agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use 

the Allonge of Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 
At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557 

 
ในวนัท่ี         25 กรกฎาคม 2557              เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก 

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
to be held on  25th July 2014          at 2.00 p.m.    at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower  

                                                                                                      No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,  

                                                                                                      Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. 

 

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

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

  (1)   วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

      Agenda Item   Subject 

             (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item        Subject 

             (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 (2)  วาระท่ี .........   เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
                         Agenda Item     Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy (Form C.) 

 

หนังสือมอบฉนัทะแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถื้อหุน้ 

ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและ   

แตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย   

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นั้น 

 

(For foreign shareholders who have custodians in 

Thailand only) 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy (Form C.) 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550 

--------------------- 
      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 

                วนัท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 

(1) ขา้พเจา้ .................................................................................................  
I/We                                                             

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ..................................................... 
          As a Custodian for 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of True Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 

หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี 

               age                                        years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                      Road          Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 
                   District                                    Province                                                     Postal Code                          or  

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                       age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                      Road                                                       Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 
                District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                       age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................. 
  residing at                     Road          Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.........................  
             District                                    Province                                                     Postal Code                            

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557 

 

ในวนัท่ี         25 กรกฎาคม 2557              เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก 

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
to be held on  25th July 2014          at 2.00 p.m.    at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower  

                                                                                                      No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,  

                                                                                                      Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 
         In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:   

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
       Grant proxy holder the total amount of share holding and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
        Grant partial shares of 

   หุน้สามญั .................................................. หุน้    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................................... เสียง 
           ordinary share                shares     and having the right to vote                                     votes 

   หุน้บุริมสิทธิ .............................................. หุน้    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้...........................................เสียง 
                        preference share               shares     and having the right to vote                      votes 
 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................................................เสียง 
The total rights to vote                                                                             votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows: 

         (1)   วาระท่ี           1    เร่ือง     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 
                           Agenda Item  1     Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 

for the Year 2014 

                   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

   วาระท่ี        2 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 153,332,070,330 บาท เป็น

จ านวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวน 802,991,767 หุน้ 

  Agenda Item  2  Subject   To consider and approve the reduction of the authorized capital of the Company from 

Baht 153,332,070,330 to Baht 145,302,152,660 by cancelling 802,991,767 ordinary 

shares not yet issued 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

   วาระท่ี         3 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  Agenda Item   3  Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association 

of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the reduction 

of the authorized capital of the Company 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

      เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง  
                     Approve               votes      Disapprove              votes      Abstain                      votes 
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   วาระท่ี         4 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 145,302,152,660 บาท เป็น

จ านวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จ านวน 10,077,712,886 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
Agenda Item 4    Subject      To consider and approve the increase of the authorized capital of the Company from Baht 

145,302,152,660 to Baht 246,079,281,520 by issuing 10,077,712,886 new ordinary shares 

with a par value of Baht 10 each 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

 วาระท่ี         5 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 Agenda Item   5  Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association 

of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the 

increase of the authorized capital of the Company 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

  วาระท่ี         6 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณา

    อนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ 

 Agenda Item   6  Subject To consider and approve the allocation of the new ordinary shares resulting from  the 

capital increase of the Company and  to consider and approve the offering of the newly 

issued ordinary shares at a price below its par value 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

         (2)     วาระท่ี          7    เร่ือง     พิจารณาอนุมติัการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

      Agenda Item 7  Subject To consider and approve the increase of number of directors and appointment of new directors 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

          การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Vote for all the nominated candidates as a whole 

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

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     Vote for an individual nominee 

1. ชื่อกรรมการ นายนพปฎล       เดชอุดม 
 The director’s name  Mr. Noppadol    Dej-Udom 

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

2. ชื่อกรรมการ นายวิลเล่ียม       แฮริส 
 The director’s name  Mr. William       Harris 

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

3. ชื่อกรรมการ ดร. กนัทิมา       กุญชร ณ อยุธยา 
 The director’s name  Dr. Kantima      Kunjara 

   เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง  
                    Approve               votes       Disapprove              votes      Abstain                   votes 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กตอ้ง

 และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered invalid and not be voting 

 of the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู ้รับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy 

form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 

 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
        ( ......................................................... ) 
 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
        ( ......................................................... ) 
     
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
        ( ......................................................... ) 
 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ ้น 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 
Remarks: 

1.    Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C. 
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian. 

3.   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of 
shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected. 
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the 

Allonge of Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 
At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557 

 
ในวนัท่ี         25 กรกฎาคม 2557              เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก 

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
to be held on  25th July 2014          at 2.00 p.m.    at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower  

                                                                                                      No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,  

                                                                                                      Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. 
 

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

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

(1)    วาระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................................................ 

      Agenda Item    Subject 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

  วาระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item    Subject 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                      (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

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

 (2)  วาระท่ี .....       เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
                        Agenda Item           Subject    To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

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

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

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

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง  
                                              Approve               votes       Disapprove               votes      Abstain             votes 
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ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ  (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

Details of Independent Director (Proxy for Shareholders) 

ช่ือ นายวิทยา   เวชชาชีวะ 

Name Mr. Vitthya  Vejjajiva 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee 

สญัชาติ ไทย  

Nationality Thai 

อายุ 77 ปี 

Age 77 years 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง (ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2557) 

Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 30
th
 June 2014)        

 – ไม่มี –  (- None -) 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 27/2 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

Address   27/2 Sukhumvit 33 Road, Khlongton Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 

วุฒิการศึกษา 

Education          

-  นิติศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

   Master Degree of Laws, Harvard University, U.S.A. 

-  อกัษรศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ 

   Master Degree of Arts, University of Cambridge, England 

-  นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ 

   Bachelor of Laws, University of Cambridge, England 

-  เนติบณัฑิต ส านักเกรส ์อินน์  

  Barrister-at-Law, Gray’s Inn 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) 

-  Director Accreditation Program (DAP) 

-  Audit Committee Program (ACP) 

-  Chairman 2000 

ประวติัการท างานท่ีส าคญั 

Work experience 

  - ปี 2522 อธิบดีกรมเศรษฐกิจ 

 1979  Director- General, Department of International Economic Affairs 

 -  ปี 2524 เอกอคัรราชทูตประจ าประเทศแคนาดา 

  1981  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada 

- ปี 2527 เอกอคัรราชทูตประจ าประเทศเบลเยี่ยมและประชาคมยุโรป 

 1984  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium and the European Community 

- ปี 2531 เอกอคัรราชทูตประจ าประเทศสหรฐัอเมริกา 

 1988  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America 

- ปี 2534-2535 ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

  1991-1992  Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs 
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- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

  บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และ 
  ประธานกรรมการบริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทในเครือ 

  กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 

 Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee, 

  True Corporation Public Company Limited 

  Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Finansa Public Company Limited 

  Independent Director and Member of the Audit Committee, Glow Energy Public Company Limited 

  Chairman, K Line (Thailand) Co., Ltd. and its subsidiaries 
  Independent Director, Bangkok Glass Public Company Limited 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา 

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party 

  – ไม่มี –  (- None -) 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

Interest in any Agenda Item proposed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2557 

                                            – ไม่มี –  (- None -) 
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  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

Details of Independent Director (Proxy for Shareholders) 

ช่ือ ดร. โกศล  เพ็ชรสุ์วรรณ ์

Name Dr. Kosol   Petchsuwan 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee 

สญัชาติ ไทย 

Nationality Thai 

อายุ 74 ปี 

Age 74 years 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง (ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2557) 

Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 30
th
 June 2014)        

 – ไม่มี –  (- None -) 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 81/7 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

Address   81/7 Soi Intramara 40, Suthisarn Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 

วุฒิการศึกษา 

Education 

-  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร ์Imperial College London 

  Doctor of Philosophy (Engineering), Imperial College London 

-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์Imperial College London 

  Bachelor of Engineering, Imperial College London 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Trainings Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) 

-    Director Accreditation Program (DAP) 

-    Director Certification Program (DCP) 

-    Audit Committee Program (ACP) 

-    Role of the Chairman Program (RCP) 

-    Financial Institutions Governance Program (FGP) 

-    Finance for Non-Finance Directors (FND) 

-    Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

-    Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 

-    Monitoring the internal Audit Function (MIA) 

-    Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 

-    Chartered Director Class (R-CDC) 

-    Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices vs. Practices in Thailand 

-    2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society 

-  IOD Director Briefing 1/2013 Thailand’s Economic Outlook 2013 

-  IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia” 

-  The 2
nd
 National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”  

ประวติัการท างานท่ีส าคญั 

Major work experiences 

 - ปี 2529-2535 อธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

  1986-1992  Rector, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
- ปี 2543-2544 ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 2000-2001  Chairman, The Aeronautical Radio of Thailand Limited 

-  ปี 2544-2548 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  2001-2005 President, The Telecommunications Association of Thailand under Royal Patronage 

- ปี 2544-2552 กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์(องคก์ารมหาชน) 

 2001-2009 Director, Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization) 
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 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
    บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

   (เดิมช่ือ ธนาคาร สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน))                      

 Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee,   

  True Corporation Public Company Limited   

Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public 

Company Limited (Formerly named ACL Bank Public Company Limited)                      

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา 

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party 

  – ไม่มี –  (- None -) 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

Interest in any Agenda Item proposed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2557 

                                            – ไม่มี –  (- None -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 
                                      Enclosure No. 2 

 

21/22 

  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

Details of Independent Director (Proxy for Shareholders) 

ช่ือ นายโชติ  โภควนิช 

Name Mr. Joti   Bhokavanij 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการก าหนด 

 คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

Position    Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and Member of the  

 Compensation and Nominating Committee 

สญัชาติ ไทย 

Nationality Thai 

อายุ 71 ปี 

Age 71 years 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง (ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2557) 

Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 30
th
 June 2014)        

 – ไม่มี –  (- None -) 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 111/21 ลุมพินีเพลส ยนิูต 13A ซอยไกรสีห ์ถนนศรีบ าเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

Address   111/21 Lumpini Place Unit 13A, Soi Kraisri, Sribumphen Road, Khwaeng Tungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120 

วุฒิการศึกษา 

Education 

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตประเทศองักฤษ 

  Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, England 

-  หลกัสตูรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  ประเทศสหรฐัอเมริกา 
  Programme for Management Development, Harvard Business School, USA 

-  หลกัสตูรการจดัการดา้นการตลาด มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

  Marketing  Management Programme, Stanford University, Graduate School of Business, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Trainings Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) 

-    Director Accreditation Program (DAP) 

-    Chairman 2000 

-    Director Certification Program (DCP) 

-    IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors 

-    Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 

-    Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

-    How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 

-    Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

-    Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

-    Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

ประวติัการท างานท่ีส าคญั 

Major work experiences 

 - ปี 2535-2537 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กงสุลใหญ่แห่งเดนมารก์ ประจ าประเทศไทย  

   บริษัท อ๊ีสตเ์อเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1992-1994        Managing Director and Consul-General of Denmark for Bangkok,  

       The East Asiatic (Thailand) Public Company Limited 

 -  ปี 2537-2540 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
     1994-1997  President & CEO, Thai Wah Group of Companies 

-  ปี 2543-2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

      2000-2001  Executive Chairman, TISCO Finance Public Company Limited (Presently known as TISCO Bank Public Company Limited) 

 - ปี 2547-2549 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารสินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)) 
     2004-2006 Chief Executive Officer, ACL Bank Public Company Limited  (Presently known as Industrial and Commercial Bank of  

                                             China (Thai) Public Company Limited) 

 
 

 
 



    ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 
                                      Enclosure No. 2 

 

22/22 

 

 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการก าหนด 

                                            คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

    กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

    กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 

    ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

                    กรรมการ  บริษัท ทร ูมฟู จ ากดั 
    กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอรเ์ทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
    กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร ์โฮลด้ิงส ์จ ากดั 
    กรรมการ บริษัท ไทยสมารท์คารด์ จ ากดั 

 Present Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and  

  Member of the Compensation and Nominating Committee, True Corporation Public Company Limited 

  Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Makro Public Company Limited 

  Independent Director and Member of the Audit Committee, Loxley Public Company Limited 

  Chairman, Bangkok Ranch Public Company Limited 

  Director, True Move Company Limited  

  Director, Bangkok Inter Teletech Public Company Limited 

  Director, Kingfisher Holdings Limited 

  Director, Thai Smart Card Company Limited 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา 

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party 

  – ไม่มี –  (- None -) 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

Interest in any Agenda Item proposed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2557 

                                             – ไม่มี –  (- None -) 

 
 
 
 


