
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
( สําหรับผูถือหุนตางประเทศท่ีแตงตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น) 

เขียนที่ ………………………………………………….. 
วันที่……… เดือน…………………… พ.ศ…………….. 

 (1) ขาพเจา………………………………………………………...……………….. สัญชาติ……………………… 
สํานักงานต้ังอยูเลขที่………………ถนน………………...………….……. ตําบล/แขวง……………………………………. 
อําเภอ/เขต……………………………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………….………… 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ .......................................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนรวมท้ังสิ้นรวม ................................................. หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................................................. เสียง ดังน้ี 

 หุนสามัญ .................................................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................... เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ ............................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................................ เสียง 

 (2) ขอมอบฉันทะให 

(1)  …………………………………………………….………….……….……….……อายุ…………….……ป  
อยูบานเลขท่ี…………….………ถนน……………………………………. ตําบล/แขวง……………………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………………  

(2)  …………………………………………………….………….……….……….……อายุ…………….……ป  
อยูบานเลขท่ี…………….………ถนน……………………………………. ตําบล/แขวง……………………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………………  

(3)  …………………………………………………….………….……….……….……อายุ…………….……ป  
อยูบานเลขท่ี…………….………ถนน……………………………………. ตําบล/แขวง……………………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………………  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล ช้ัน 3 
โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัลเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวันเวลา และสถานที่อื่น 

(3) ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
   (ก)  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 
   (ข)  มอบฉันทะบางสวน 

 หุนสามัญ ................................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................. เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ ............................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................. เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด .............................................................. เสียง 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

ปดอากรแสตมป 20 บาท 



     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระท่ี 5  รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2552 อนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการมี
อํานาจปรับปรุงอัตราคาตอบแทนกรรมการ และอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2552   

( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 (1)   นายบันเทิง  ตันติวิท  

     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 
(2)   นายพิมล   รัฐปตย 

     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 
 (3)   นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย …….………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………..……...  เสียง     งดออกเสียง ….….……….. เสียง 



 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยท้ังหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน)  จากผูถือหลักทรัพยทุกราย ตลอดจนใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รับโอนกิจการ
ท้ังหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน 

( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย …….………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………..……...  เสียง     งดออกเสียง ….….……….. เสียง 

วาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ………………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียน 
แปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  
 

 
ลงช่ือ        ผูมอบฉันทะ 
         (                                     ) 
 

ลงช่ือ        ผูรับมอบฉันทะ 
         (                             ) 
 

 
 

ลงช่ือ        ผูรับมอบฉันทะ 
         (                             ) 

หมายเหตุ   
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังคณะกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 


