
หน�าท่ี 1 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สําหรับผู�ถือหุ�นต�างประเทศท่ีแต�งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท�านั้น) 
 

เขียนท่ี …………………………………….…………….. 
วันท่ี……… เดือน…………………… พ.ศ………….. 

 (1) ข�าพเจ�า……………………………………………………...……………….………………………………............................................…..  
สํานักงานตั้งอยู เลขท่ี……..........……...…ถนน………..........……….............………….…….ตําบล/แขวง……………………....…………….....….  
อําเภอ/เขต………………………......……....จังหวัด……………................…………………..…รหัสไปรษณีย,…………….…...................………... 
ในฐานะผู�ประกอบธุรกิจเป4นผู�รับฝากและดูแลหุ�น (Custodian) ให�กับ ........................................................................................ 
ซ่ึงเป4นผู�ถือหุ�นของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุ�นจํานวนท้ังสิ้นรวม .............................................................. หุ�น 
และออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ ............................................................................. เสียง ดังน้ี 

� หุ�นสามัญ ....................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ ................................................... เสียง 
� หุ�นบุริมสิทธิ ................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ ................................................... เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให� 
(1) ………………..……………………………….…………......................................….…………………...……อายุ…….…..…ปH 

อยู บ�านเลขท่ี…………….…............….....…ถนน…………………………………............….ตําบล/แขวง....................……………………………. 
อําเภอ/เขต……………………..............…….………….. จังหวัด…........................………………………….รหัสไปรษณยี,….…………………หรอื 

(2) ………………..……………………………….…………......................................….…………………...……อายุ…….…..…ปH 
อยู บ�านเลขท่ี…………….…............….....…ถนน…………………………………............….ตําบล/แขวง....................……………………………. 
อําเภอ/เขต……………………..............…….………….. จังหวัด…........................………………………….รหัสไปรษณยี,….…………………หรอื  

(3) ………………..……………………………….…………......................................….…………………...……อายุ…….…..…ปH 
อยู บ�านเลขท่ี…………….…............….....…ถนน…………………………………............….ตําบล/แขวง....................……………………………. 
อําเภอ/เขต……………………..............…….………….. จังหวัด…........................………………………….รหัสไปรษณยี,….…………………....... 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป4นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า 
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปH 2565 ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป4นการประชุมผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส, (e-AGM) ตามพระราชกําหนดว าด�วยการประชุมผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส, 2563 และกฎหมายอ่ืน รวมถึงหลักเกณฑ,
และข�อกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

(3) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
� มอบฉันทะตามจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� 

� มอบฉันทะบางส วน คือ 

� หุ�นสามญั ......................... หุ�น  และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ ....................... เสียง 
� หุ�นบุริมสิทธิ ...................... หุ�น  และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ ..................... .เสียง 
รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนท้ังหมด ......................................................................................... เสียง 
 

  

ปXดอากร 
แสตมปY 20 บาท 
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(4) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป1 2564 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป1 2564 
 - เสนอเพ่ือทราบไม มีการลงมติ -  
........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป1สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป1 2564 และจ�ายเงินป<นผล 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย�อย ประจําป1 2565 และอนุมัติ 

เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป1 2564 

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย�อย ประจําป1 2565 
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป1 2564 
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 � การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

  �   การเลือกตั้งกรรมการเป4นรายบุคคล 
(1)   นายบันเทิง  ตันติวิท  

    � เห็นด�วย …….……..เสียง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 
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(2)   นายวิชิต  ญาณอมร 
    � เห็นด�วย …….……..เสียง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

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

(3)   นางสาลินี  วังตาล 
    � เห็นด�วย …….……..เสียง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชี ประจําป1 2565 
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ�นกู� 
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 

........................................................................................................................................................... 
วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ�ามี)  
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 � เห็นด�วย …….……..เสยีง � ไม เห็นด�วย ……..………..เสียง  �  งดออกเสียง …...………...เสียง 
........................................................................................................................................................... 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม เป4นไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให�ถือว า 
การลงคะแนนเสียงน้ันไม ถูกต�องและไม ถือเป4นการลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น 

(6) ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม ได�ระบุความประสงค,ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว�หรือระบุไว�ไม ชัดเจนหรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือเพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุ 
ในหนังสือมอบฉันทะให�ถือเสมือนว าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ  
 

ลงช่ือ        ผู�มอบฉันทะ 
 ( ) 

 

ลงช่ือ        ผู�รับมอบฉันทะ 
 ( ) 

 

ลงช่ือ        ผู�รับมอบฉันทะ 
 ( ) 

 

ลงช่ือ        ผู�รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
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หมายเหต ุ  
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป4นผู�ลงทุนต างประเทศและแต งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป4นผู�รับฝากและดูแลหุ�นให�เท าน้ัน 
2.  หลักฐานท่ีต�องแนบพร�อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เป4นผู�ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป4นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจํานวนหุ�น

ให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� 
4.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังคณะกรรมการเป4นรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได�ในใบประจําต อแบบหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต�อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป4นผู�ถือหุ�นของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH 2565 ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป4นการประชุมผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส, (e-AGM) ตามพระราชกําหนดว าด�วยการประชุมผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส, 2563 และกฎหมายอ่ืน รวมถึงหลักเกณฑ,
และข�อกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

วาระท่ี     เรื่อง           

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค,ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 �   เห็นด�วย ………………..  เสียง    �  ไม เห็นด�วย ……………..  เสียง   �  งดออกเสียง …………….. เสียง 
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