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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

เขียนที่......................................................................... 
 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ............... 
 

(1)  ข้าพเจ้า...................................................................... ........................................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่.............................ถนน..............................................แขวง/ต าบล................ .......................................... 
เขต/อ าเภอ......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์........ ................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ....................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น รวม....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. .......เสียง  ดังนี้ 

หุ้นสามัญ...............................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง 
หุ้นบุริมสิทธ.ิ..........................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง 
 

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

อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................ .... 
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................หรือ 

2) ………………………………………………………………………………………….อายุ................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................ .... 
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................หรือ 

3) ………………………………………………………………………………………….อายุ................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................................แขวง/ต าบล.................................... 
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B, Lower Floor   
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดย

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉันทะบางส่วน คือ 

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................เสียง 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

          (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด ซ่ึง
ถือเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจ าหน่าย 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดย

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชมุ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดย

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
               ลงชื่อ ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
                       (...........................................................) 

               ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (...........................................................) 

               ลงชื่อ ..........................................................พยาน 
                       (...........................................................) 

                ลงชื่อ ..........................................................พยาน 
                       (............................................................) 
 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดย

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 Lower Floor  
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก อาคารฟอร์จูนทาวน์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400 หรือ 
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

วาระที่..........................เร่ือง.................................................................................................................................. 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่..........................เร่ือง.................................................................................................................................. 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่..........................เร่ือง.................................................................................................................................. 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่..........................เร่ือง.................................................................................................................................. 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
               ลงชื่อ ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
                       (...........................................................) 
                       วันที่...................................................... 
 
               ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (...........................................................) 
                       วันที่...................................................... 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดย

ครบถ้วนสมบูรณ์ 


