Enclosure 7
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผูถ้ อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุน้ )
Proxy (Form C.)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

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

เขียนที่ ...........................................................................
Written at
วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................................................
I/We
สานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ ............................................... ถนน……………………..……………………. ตาบล/แขวง ...........................................................
residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์ …………………………………...…….
Amphur/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้กบั .................................................................................................................................................
As being the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม .................................................หุน้
holding the total amount of
shares
□ หุน้ สามัญ .....................................................................หุน้
ordinary share
shares
□ หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................................................หุน้
preferred share
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................เสียง ดังนี ้
and have the right to vote equal to
votes as follows:
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................เสียง
and have the right to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
and have the right to vote equal to
votes

(2)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชื่อ ................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................................................
Name
age
years, residing at
ถนน…………………………………………. ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต .............................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด …………………………………….... รหัสไปรษณีย ์ ……………………….…………………. หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ ................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................................................
Name
age
years, residing at
ถนน…………………………………………. ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต .............................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด …………………………………….... รหัสไปรษณีย ์ ………………….………………………. หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ ................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................................................
Name
age
years, residing at
ถนน…………………………………………. ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต .............................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ………………………………..…….. รหัสไปรษณีย ์ ………………………………………….
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ท่ี 19
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 18 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 4345 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
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)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:
□ มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
□ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
□ หุน้ สามัญ .................................... หุน้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................ เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
□ หุน้ บุรมิ สิทธิ ................................. หุน้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................ เสียง
preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ..................................................... เสียง
Total voting rights
votes

(4)

ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุน้ กู้แปลงสภำพ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปั นผลด้วยหุน้ ปั นผลและเงินสด สำหรับผลกำรดำเนินงำนสะสมของบริษัท และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
Item 5
To Consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the company
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Item 6
Other matters, (if any)
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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 ………………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( .......................................................... )
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( .......................................................... )
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( .......................................................... )
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
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.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 18 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4345 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบาง
นาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ระเบียบวำระที.่ ..... …………………………………………………………………………………………………………………...
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที.่ .... …………………………………………………………………………………………………………………...
Item...................... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
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