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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)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ................................................... 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……………………หรือ  

(2) ………………..……………………………….………….….…………………...……อายุ…….…..…ป

อยูบานเลขท่ี…………….………ถนน…………………………………….ตําบล/แขวง……………………………………. 

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

(3) ………………..……………………………….………….….…………………...……อายุ…….…..…ป

อยูบานเลขท่ี…………….………ถนน…………………………………….ตําบล/แขวง……………………………………. 

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล  ชั้น 3 

โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

 

ปดอากร 

แสตมป 20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557 
 - เสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติ -  

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2557 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงิน

บําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557  
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 5.2 ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
  เห็นดวย ……………..เสียง  ไมเห็นดวย ……..………..เสียง  งดออกเสียง …...………...เสียง 
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     การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(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 

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

........................................................................................................................................................... 
วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข 

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ 

         (                                     ) 
 

ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 

         (                             ) 
 

 

 

ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 

         (                             ) 
 

ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 

         (                             ) 



 หนาที่  4 

 
หมายเหตุ   
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังคณะกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี 

คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

วาระท่ี     เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี     เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี     เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

วาระท่ี     เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ        

 ชื่อกรรมการ     

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

 ชื่อกรรมการ     
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