
หน้าที่ 1 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั้น) 
 

เขียนที ่…………………………………….…………….. 
วันท่ี……… เดือน…………………… พ.ศ………….. 

 (1) ข้าพเจ้า……………………………………………………...……………….………………………………............................................…..  
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี……..........……...…ถนน………..........……….............………….…….ต าบล/แขวง……………………....…………….....….  
อ าเภอ/เขต………………………......……....จังหวัด……………................…………………..…รหัสไปรษณีย…์………….…...................………... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ........................................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม .............................................................. หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................................................. เสียง ดังน้ี 

 หุ้นสามัญ ....................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................... เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ ................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................... เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) ………………..……………………………….…………......................................….…………………...……อายุ…….…..…ปี 

อยู่บ้านเลขที…่………….…............….....…ถนน…………………………………............….ต าบล/แขวง....................……………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………..............…….………….. จังหวัด…........................………………………….รหสัไปรษณยี์….…………………หรอื 

(2) ………………..……………………………….…………......................................….…………………...……อายุ…….…..…ปี 
อยู่บ้านเลขที…่………….…............….....…ถนน…………………………………............….ต าบล/แขวง....................……………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………..............…….………….. จังหวัด…........................………………………….รหสัไปรษณยี์….…………………หรอื  

(3) ………………..……………………………….…………......................................….…………………...……อายุ…….…..…ปี 
อยู่บ้านเลขที…่………….…............….....…ถนน…………………………………............….ต าบล/แขวง....................……………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………..............…….………….. จังหวัด…........................………………………….รหสัไปรษณยี์….…………………....... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์  
ช้ัน 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 หุ้นสามญั ......................... หุ้น  และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ ....................... เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ ...................... หุ้น  และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................... .เสียง 
รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนทั้งหมด ......................................................................................... เสียง 
 

  

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกิจกำรในรอบปี 2563 
 - เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ -  
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 

2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และจ่ำยเงินปันผล 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 และอนุมัติ  

เงินบ ำเหน็จกรรมกำรบริษัทฯ จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

วำระที่ 5.1 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 5.2 พิจำรณำอนุมัติเงินบ ำเหน็จกรรมกำรบริษัทฯ จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 6 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรบริษัทฯ แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
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    การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(1)   นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี  
     เห็นด้วย …….……..เสียง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
(2)   นายสมเจตน์  หมู่ศริิเลิศ 

     เห็นด้วย …….……..เสียง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
(3)   ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ 

     เห็นด้วย …….……..เสียง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วำระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย …….……..เสยีง  ไม่เห็นด้วย ……..………..เสียง    งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ 
ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 

ลงช่ือ        ผู้มอบฉันทะ 
 ( ) 

 

ลงช่ือ        ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 

 

ลงช่ือ        ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 

 

ลงช่ือ        ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
 

  



หน้าที่ 4 

หมำยเหต ุ  
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี  
คริสตัล ฮอลล์ ช้ัน 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเลค็ช่ัน โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

วาระที่     เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ………………..  เสียง      ไม่เห็นด้วย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระที่     เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ………………..  เสียง      ไม่เห็นด้วย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

วาระที่     เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ………………..  เสียง      ไม่เห็นด้วย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 
 
วาระที่     เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ        

 ช่ือกรรมการ     
    เห็นด้วย ………………..  เสียง      ไม่เห็นด้วย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

 ช่ือกรรมการ     
    เห็นด้วย ………………..  เสียง      ไม่เห็นด้วย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 

 ช่ือกรรมการ     
    เห็นด้วย ………………..  เสียง      ไม่เห็นด้วย ……………..  เสียง     งดออกเสียง …………….. เสียง 
 

 


