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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนตำ่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้) 

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

----------------------------- 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders’ Registration No. Written at 

วนัที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date             Month      Year 

 (1)   ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ............................................... ถนน……………………..……………………. ต  าบล/แขวง ...........................................................  
residing at                  Road                                   Tambol/Khwaeng                     
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                           Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited (the “Company”) 
 
            โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม .................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to                     votes as follows: 

□  หุน้สามญั .....................................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ..........................................เสียง  
     ordinary share        shares  and have the right to vote equal to       votes 
□  หุน้บรุมิสิทธิ...................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...........................................เสียง 
     preferred share       shares  and have the right to vote equal to        votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint  

(1) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .......................................................                                                                                                                       
   Name                                                  age                 years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   

จงัหวดั …………………………………….... รหสัไปรษณีย ์……………………….…………………. หรอื 
Province     Postal Code     or 

 (2) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .......................................................                                                                                                                       
   Name                                   age                 years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   

จงัหวดั …………………………………….... รหสัไปรษณีย ์………………….………………………. หรอื 
Province     Postal Code     or 

 (3) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .......................................................                                                                                                                       
   Name                                   age                 years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   

จงัหวดั ………………………………..…….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province     Postal Code      
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัศกุรท่ี์ 19 
กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 18 บริษัท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on  Friday, 19 
February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of 
the Company’s headquarter, All Inspire Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, Bang 
na District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

□   มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

□   มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant partial shares of 

□  หุน้สามญั .................................... หุน้        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
     ordinary share                             shares  and have the right to vote equal to                         votes 
□  หุน้บรุมิสิทธิ ................................. หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
     preferred share             shares   and have the right to vote equal to                           votes 

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสียง 
Total voting rights                                                                                   votes 
 

(4)  ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 
ระเบียบวำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหสัที ่30 กรกฎำคม 2563  
Item 1  To consider and adopt the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the year 2020 held on 

Thursday, 30 July 2020 
 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain    
   

ระเบียบวำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุน้กู้แปลงสภำพ โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท 
Item 2  To Consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures with a value not exceeding 1 

billion Baht 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain  
 

ระเบียบวำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลด้วยหุน้ปันผลและเงินสด ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสะสมของบริษัท และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทสิน้สุด ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 

Item 3 To Consider and approve the payment of dividend by stock dividend and cash for the cumulative operating 
results of the Company and the operating results of the Company ending 30 September 2020 

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

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

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                  Approve                                 Disapprove                          Abstain   

  
ระเบียบวำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน

จดทะเบียน เพื่อใหส้อดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Item 4 To Consider and approve the increase in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of 

the Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the increase in 
registered capital of the Company. 
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□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain   

 
ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Item 5 To Consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the company 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain  

 
ระเบียบวำระที ่6 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 
Item 6 Other matters, (if any) 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain  

 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder. 
  

 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
  

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 
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2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 many proxies for splitting votes.  

4. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 

In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Supplemental Proxy Form C as enclosed. 



Enclosure 7 

5 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท์ี่ 19 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  
ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 18 บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุุมวิท แขวงบาง
นาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรอื ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

For the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on Friday, 19 February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the 
meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of the Company’s headquarter, All Inspire 
Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, Bang na District, Bangkok 10260 
or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

---------------------------- 
  
ระเบียบวำระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain   

  
ระเบียบวำระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวำระที.่.... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item...................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
   
                 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 


