
หน้าที่ 1 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 
 

เขียนที ่…………………………………….…………….. 
วนัท่ี……… เดือน…………………… พ.ศ…………….. 

 (1) ข้าพเจ้า……………………………………………………...……………….………………………………….. 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที…่……………ถนน………………...………….……. ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………………….. จงัหวดั…………………………………….รหสัไปรษณีย์…………….………… 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ............................................................................ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ................................................... หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................................................. เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั ....................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...................................... เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...................................... เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) ………………..……………………………….………….….…………………...……อาย…ุ….…..…ปี

อยูบ้่านเลขท่ี…………….………ถนน…………………………………….ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………….………….. จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์……………………หรือ  

(2) ………………..……………………………….………….….…………………...……อาย…ุ….…..…ปี
อยูบ้่านเลขท่ี…………….………ถนน…………………………………….ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………….………….. จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์……………………หรือ  

(3) ………………..……………………………….………….….…………………...……อาย…ุ….…..…ปี
อยูบ้่านเลขท่ี…………….………ถนน…………………………………….ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………….………….. จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์……………..…………  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก , อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 หุ้นสามญั ......................... หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................... เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ ...................... หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................เสยีง 
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด .................................................................................. เสยีง 
 

  

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2561 
 - เสนอเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ -  
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31

ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 และอนุมัติ

เงนิบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
     การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(1)   นายบนัเทงิ  ตนัติวิท  
     เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 

........................................................................................................................................................... 
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(2)   นายวชิิต  ญาณอมร 
     เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 

........................................................................................................................................................... 
(3)   นายปริญญา  หอมเอนก 

     เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย ……..………..เสยีง    งดออกเสยีง …...………...เสยีง 
........................................................................................................................................................... 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
 

ลงช่ือ        ผู้มอบฉนัทะ 
         (                                     ) 
 

ลงช่ือ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                             ) 
 

 
 

ลงช่ือ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                             ) 
 

ลงช่ือ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                             ) 
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หมายเหตุ   
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้คณะกรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั 
ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชรีู คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพิน ี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

วาระท่ี     เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย ………………..  เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……………..  เสยีง     งดออกเสยีง …………….. เสยีง 

วาระท่ี     เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย ………………..  เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……………..  เสยีง     งดออกเสยีง …………….. เสยีง 

วาระท่ี     เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย ………………..  เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……………..  เสยีง     งดออกเสยีง …………….. เสยีง 
 
วาระท่ี     เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ        

 ช่ือกรรมการ     
     เห็นด้วย ………………..  เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……………..  เสยีง     งดออกเสยีง …………….. เสยีง 

 ช่ือกรรมการ     
     เห็นด้วย ………………..  เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……………..  เสยีง     งดออกเสยีง …………….. เสยีง 

 ช่ือกรรมการ     
     เห็นด้วย ………………..  เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……………..  เสยีง     งดออกเสยีง …………….. เสยีง 
 

 


