
 หนาที่  1 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(สําหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานัน้) 

เขียนที่ ………………………………………………….. 

วันที่……… เดือน…………………… พ.ศ…………….. 

 (1) ขาพเจา……………………………………………………...……………….. สัญชาติ……………………….. 

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี………………ถนน………………...………….……. ตําบล/แขวง……………………………………. 

อําเภอ/เขต……………………………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………….………… 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ ................................................................................................ 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนรวมทั้งส้ินรวม .............................................. หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................................................. เสียง ดังนี้ 

 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…………………  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแกรนดบอลรูม 

ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง

เล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่น 

(3) ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
   (ก)  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 
   (ข)  มอบฉันทะบางสวน 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 

ปดอากร 

แสตมป 20 บาท 



 หนาที่  2 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2554  

 - เปนวาระรับทราบไมมีการลงคะแนนเสียง -  

........................................................................................................................................................... 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2554  

( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

........................................................................................................................................................... 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2554 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

........................................................................................................................................................... 

วาระที่ 5  รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติปรับเพ่ิม
วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จาก 
ผลการดําเนินงานประจําป 2554   

( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

........................................................................................................................................................... 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 

     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 (1)   นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  

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

........................................................................................................................................................... 

 (2)   นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 

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

........................................................................................................................................................... 

 (3)   นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

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

........................................................................................................................................................... 



 หนาที่  3 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

........................................................................................................................................................... 

  วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
( ก )  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

( ข )  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
     เห็นดวย ………………..  เสียง      ไมเห็นดวย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

........................................................................................................................................................... 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียน 

แปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่

เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  
 

 

ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ 

         (                                     ) 
 

ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 

         (                             ) 
 

 

 

ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 

         (                             ) 
หมายเหตุ   
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยนืยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังคณะกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 


