
 

         

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ให 
คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 
     

 

      เขียนที่        

      วันที่      เดือน   พ.ศ.     

 (1) ขาพเจา       สัญชาติ     

อยูบานเลขที่   ถนน     ตําบล/แขวง    
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน(Custodian) ใหกับ       

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท          จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังนี้ 
  หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

  หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 

 (2) ขอมอบฉันทะให 
  (1)       อายุ  ป อยูบานเลขที่    

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

  (2)     อายุ  ป อยูบานเลขที่    

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

  (3)     อายุ  ป อยูบานเลขที่    

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองวิมานทิพย ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 
3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

 (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
    มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

      หุนสามัญ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได             เสียง 

      หุนบุริมสิทธิ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได       เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด   เสียง 

 
           

           หนา  1  ของจํานวน  4  หนา 



                             

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ 
 ดังนี้ 

          ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                                  ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

              ระเบียบวาระที่   3   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
  พรอมทั้งรับทราบรายงานผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

             ระเบียบวาระที่   4   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                               ระเบียบวาระที่   5   เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                  □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                                      □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                         □  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                                      □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

            □  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       1.  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 

                                      □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                               2.  คุณโกเวท  ล้ิมตระกูล 

                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                                  3.  คุณปรีชา  เตชะไกรศรี 

                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                         4.  คุณอภิชาติ  เกษมกุลศิริ 

                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                                         5.  คุณจุมพล  เตชะไกรศรี                      

                                □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
 
 
 
                                                                                                                                   หนา  2  ของจํานวน  4  หนา 



                    
               ระเบียบวาระที่   6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2556 

                         □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                                            □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                                             □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

    ระเบียบวาระที่   7   เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

               (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

        (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

  ระเบียบวาระที่    8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

        (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงผูถือหุน 
 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
     

      ลงช่ือ     ผูมอบฉันทะ 

              (     )   

      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

              (     ) 

      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

              (     ) 

      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

              (     ) 

หมายเหตุ 
1.     หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2.     หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนนิการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.     ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.     วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5.     ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
 
                                                                                                                                                                                                  หนา  3  ของจํานวน  4  หนา 



 
                          ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท       จํากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญ  ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน  2556 เวลา  14.00 น.  ณ หองวิมานทิพย ช้ัน 5  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอรไซด  เลขที่  372  ถนนพระราม 3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย 
 วาระที่   เรื่อง         
   (ก)  ใหรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วาระที่   เรื่อง         
   (ก)  ใหรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วาระที่   เรื่อง         
   (ก)  ใหรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
               วาระที่ ………    เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

               □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

               □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

     □  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                 □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

□ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
              ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

        □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
               ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                      ช่ือกรรมการ……………………………………………………………                      

          □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
 

 
 
 
หนา  4  ของจํานวน  4 หนา 


