
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

              ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Attachment 7 
            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
                Proxy (Form A.) 
                                                                 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซบัซอ้น / General Proxy Form) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขียนที่       
Shareholders’ Registration No. Written at 

                                วนัที่ _______ เดือน ______________ พ.ศ. _________ 
                                Date              Month                  Year 
 

(1)     ขา้พเจา้                                     
          I/We                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขท่ี          สญัชาติ                                      
          Address         Nationality        
(2)     เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
         Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุน้สามญั                           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
    Ordinary share  shares  have the rights to vote equal to                                                    votes          
 หุน้บรุิมสิทธิ                   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง           
    Preferred share  shares           have the rights to vote equal to                                                   votes                                                    

(3)  ขอมอบฉันทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 3) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3) 

❑1.     ชื่อ   อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.  Age years,  residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

❑2.     ชื่อ   อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.  Age years,  residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

❑3.    ชื่อ   อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.  Age years,  residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code    

คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลักเกณฑท่ี์เกี่ยวข้อง
กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power 
Synergy Public Company Limited on March 31, 2023 at 2.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic 
Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหเ้สมือนถือว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 ลงนาม/Signed    ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
  (                  ) 
 ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
  (                  ) 
 ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
  (                  ) 
 ลงนาม/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
  (                  ) 

หมายเหต ุ:  
ผูถ้ือหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remark: A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect 
of a certain portion of shares. 
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อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

              ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Attachment 7 
            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
                Proxy (Form B.) 
                                               (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั/ Specific Details Form) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขียนที่          
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

                                 วนัที่      เดือน          พ.ศ.    
                                 Date    Month   Year 

(1)     ขำ้พเจำ้              
          I/We                                                                                                                
          อยู่บำ้นเลขที ่         สญัชำติ                                                
          Address Nationality        
 
(2)     เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
          Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”) 

 
โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุน้สำมญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั  เสียง  
    Ordinary share  shares have the rights to vote equal to                                       votes          
 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั  เสียง           
    Preferred share shares have the rights to vote equal to                                     votes                                                    

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ ได ้โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 3) 
 Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3) 

  
❑1.     ชื่อ       อำย ุ      ปี  อยู่บำ้นเลขที่                       

Mr./Mrs./Ms.          Age years, residing at 
ถนน   ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต    
Road   Sub- District District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 
 

❑2.     ชื่อ       อำย ุ      ปี  อยู่บำ้นเลขที่                       
Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

 
❑3.    ชื่อ       อำย ุ      ปี  อยู่บำ้นเลขที่                       

Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code    

    
คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ในวันที่  31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามหลักเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of 
Global Power Synergy Public Company Limited on March 31, 2023 at 2.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to 
meetings via Electronic Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2565 

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2022 and to approve the audited financial statements 
for the year ended December 31, 2022 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑  เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย                    ❑   งดออกเสียง  
                Approve             Disapprove                              Abstain 

ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง  ประจ าปี 2565 
Agenda Item 2 To approve the allocation of profit, the dividend payment, and the allocation of legal reserve for the year of 2022 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        ❑  เห็นดว้ย                           ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง  
               Approve                Disapprove                              Abstain          Abstain                   Disapprove         Abstain 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2566 
Agenda Item 3 To approve the appointment of GPSC’s auditor and the determination of the audit fee for the year 2023 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย                      ❑ ไม่เห็นดว้ย                 ❑  งดออกเสียง  
              Approve      Disapprove            Abstain  

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
Agenda Item 4 To approve the amendment of the Articles of Association 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย                      ❑ ไม่เห็นดว้ย                 ❑  งดออกเสียง  
            Approve      Disapprove            Abstain  

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
Agenda Item 5 To approve GPSC’s director remuneration for the year 2023 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย                      ❑ ไม่เห็นดว้ย                 ❑  งดออกเสียง  
             Approve      Disapprove            Abstain  

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda Item 6 To elect GPSC’s new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
❑ เลือกตั้งกรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all nominated candidates   

 ❑   เห็นดว้ย                     ❑  ไม่เห็นดว้ย                      ❑ งดออกเสียง  
                      Approve                          Disapprove                           Abstain 
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 ❑ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominated candidate 

บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ                                 1. พลเอก ประชาพัฒน ์วัจนะรัตน ์   
Name of the nominated candidate                   1. Gen. Prachaphat Vatchanaratna 
❑   เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย                    ❑ งดออกเสียง  

                     Approve    Disapprove             Abstain 
 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ                                 2. นางปานทพิย ์ศรีพิมล  

Name of the nominated candidate                   2. Mrs. Pantip Sripimol 
❑  เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย                    ❑ งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ                                 3. นายสมชาย มีเสน 
Name of the nominated candidate                   3. Mr. Somchai Meesen 
❑  เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย                    ❑ งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ                                 4. ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ 
Name of the nominated candidate                   4. M.L. Peekthong Thongyai  
❑  เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย                    ❑ งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ                                 5. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศธ์ิกุล  
Name of the nominated candidate                   5. Miss Pannalin Mahawongtikul 
❑  เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย                    ❑ งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 7 Others (if any)  

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑  เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย                ❑ งดออกเสียง  
Approve                       Disapprove            Abstain 

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำร

ลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุน้ 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้ ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลง
มติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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 any 
resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

  กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ ใหเ้สมือนถือว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 ลงนำม/Signed                          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
  (                  ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
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หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007 
 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำย
คนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to 
several proxies for splitting votes.  

2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated 

directors  
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อตำมแนบดำ้นล่ำงของ 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ฉบบันี ้             

  In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B. 
attached herewith to specify the additional agenda item(s).  

************************************************************************************************************************************************************************** 
        

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Supplemental Proxy Form B. 
  (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั / Specific Details Form) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“The Company”) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 
At the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on March 31, 2023 
at 2.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic Means or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 
 
ระเบียบวาระที ่    เร่ือง           
Agenda              Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
                        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑  งดออกเสียง  
          Approve    Disapprove Abstain  
 
ระเบียบวาระที ่    เร่ือง           
Agenda              Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑  งดออกเสียง  
          Approve    Disapprove Abstain                                                      
                   
ระเบียบวาระที ่    เร่ือง           
Agenda              Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
                        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑  งดออกเสียง  
          Approve    Disapprove Abstain  
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ระเบียบวาระที ่                  เร่ือง          เลือกตั้งกรรมการใหม ่(ต่อ)         
Agenda                 Subject :     Election of new Directors (continued) 

 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
             ❑  เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 
             Vote for all the nominated directors   
             ❑   เห็นดว้ย ❑  ไม่เห็นดว้ย    ❑ งดออกเสียง  
                            Approve  Disapprove Abstain  
             ❑  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
             Vote for an individual nominated candidate 
        
                    บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ         
                    Name of the nominated candidate 
             ❑   เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
                            Approve                      Disapprove      Abstain                    
            บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ         
                    Name of the nominated candidate 
             ❑   เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
                            Approve                    Disapprove       Abstain                    
                    บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ         
                    Name of the nominated candidate 
             ❑   เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
                            Approve                    Disapprove      Abstain                    
            บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ         
                    Name of the nominated candidate 
             ❑   เห็นดว้ย    ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
                            Approve                    Disapprove      Abstain                    
  

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ รำยกำรในใบประจ ำต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทกุประกำร 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 
 
 ลงนำม/Signed                          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (     ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
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อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

              ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Attachment 7 
            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
                Proxy (Form C.) 
                        (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้) 
                                                                  (for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขียนที่       
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

                                วนัที่    เดือน    พ.ศ.    
                                Date    Month   Year 

(1)    ขา้พเจา้               
         I/We                                                                                                                
         ส านกังานตัง้อยู่เลขที่                                                                 

Office Address                
ถนน                                                  ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต         
Road                          Sub- District                   District 
จงัหวดั                         รหสัไปรษณีย ์                                    
Province                        Postal Code      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ         
As a custodian for (Shareholders’ name) 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

          Which is a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                 votes as follows:  
 หุน้สามญั                           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
    Ordinary share  shares      have the rights to vote equal to                                           votes          
 หุน้บรุิมสิทธิ                          หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง           
    Preferred share shares      have the rights to vote equal to                                           votes 
                                                   

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 
   Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3) 

  
❑1.     ชื่อ       อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขที่                       

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

❑2.     ชื่อ       อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขที่                       
Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

❑3.    ชื่อ       อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขที่                       
Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code    

 
คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) ในวันที ่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM)  
ตามหลักเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
of Global Power Synergy Public Company Limited on March 31, 2023 at 2.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules 
related to meetings via Electronic Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
          มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ตามขอ้ (1) 
             Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1) 
          มอบฉนัทะ บางส่วน คือ              
             Grant proxy in partial of the number of shares held by me/us  

 หุน้สามญั                           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
    Ordinary share  shares have the rights to vote equal to                                     votes          
 หุน้บรุิมสิทธิ                         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง           

                    Preferred share shares have the rights to vote equal to                                             votes 
                    รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทัง้หมด เสียง              
                    Totaling                                                                                                                      votes 

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

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2565 

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2022 and to approve the audited financial statements 
for the year ended December 31, 2022 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

         ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve.......................Vote   Disapprove.......................Vote        Abstain.............................Vote 

ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง  ประจ าปี 2565 

Agenda Item 2 To approve the allocation of profit, the dividend payment, and the allocation of legal reserve for the year of 2022 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

         ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote      Abstain.............................Vote          Abstain                   Disapprove         Abstain 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2566 

Agenda Item 3 To approve the appointment of GPSC’s auditor and the determination of the audit fee for the year 2023 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

        ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote         Abstain.............................Vote  
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ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

Agenda Item 4 To approve the amendment of the Articles of Association 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

        ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote        Abstain.............................Vote  

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

Agenda Item 5 To approve GPSC’s director remuneration for the year 2023 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

        ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote        Abstain.............................Vote  

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

Agenda Item 6 To elect GPSC’s new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 
❑ เลือกตั้งกรรมการทัง้ชุด 

 Vote for all nominated candidates   

      ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve......................Vote         Disapprove......................Vote         Abstain.............................Vote  

 ❑ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Vote for an individual nominated candidate 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ                                       1. พลเอก ประชาพัฒน ์วัจนะรัตน ์ 

Name of the nominated candidate                    1. Gen. Prachaphat Vatchanaratna  

             ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve.....................Vote         Disapprove......................Vote        Abstain.............................Vote 

 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ                                  2. นางปานทพิย ์ศรีพิมล  

Name of the nominated candidate                    2. Mrs. Pantip Sripimol 

             ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

      Approve.....................Vote         Disapprove.......................Vote        Abstain.............................Vote 

 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ                                 3. นายสมชาย มีเสน  

Name of the nominated candidate                   3. Mr. Somchai Meesen 

             ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

      Approve.....................Vote         Disapprove.......................Vote        Abstain.............................Vote 
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 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ                                 4. ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่  

Name of the nominated candidate                   4. M.L. Peekthong Thongyai  

             ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ                                 5. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศธ์ิกุล 

Name of the nominated candidate                   5. Miss Pannalin Mahawongtikul 

             ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 7 Others (if any)  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

        ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote         Abstain............................Vote 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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 any 
resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหเ้สมือนถือว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

 
 ลงนาม/Signed                         ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
  (                  ) 
 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
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หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian)                        
ในประเทศไทยเป็นผูฝ้ากและดแูลหุน้เท่านัน้ 

 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. คือ 

 Evidences to be enclosed with the proxy form C. are: 
  (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
        Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder. 
  (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
        Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian. 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้
 ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy 
holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อตามแนบดา้นล่างของ 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค ฉบบันี ้             

  In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda(s) by using the Supplemental Proxy Form C as attached. 
 
************************************************************************************************************************************************************************** 

        
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 

                        (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้) 
                                                                  (for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“The Company”) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) ในวันที ่31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 
At the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on March 31, 2023 
at 2.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic Means or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

 
ระเบียบวาระที ่    เร่ือง           
Agenda              Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
            ❑  เหน็ดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   
                   Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
 
 
ระเบียบวาระที ่    เร่ือง           
Agenda                  Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
            ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   
                   Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
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ระเบียบวาระที ่    เร่ือง           
Agenda              Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
            ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   
                   Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
  
                                                                   
ระเบียบวาระที ่                  เร่ือง          เลือกตั้งกรรมการใหม ่(ต่อ)         
Agenda                 Subject :     Election of new Directors (continued) 

 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       ❑     เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
          Vote for all the nominated directors   
                  ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
       ❑     เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล                                                                                                                                                   
                 Vote for an individual nominated candidate 
                 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ         
                 Name of the nominated candidate 
          ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
  บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ         
                 Name of the nominated candidate 
          ❑  เห็นดว้ย.......................เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
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