
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

เขยีนที.่........................................................................ 
 
วนัที.่............เดอืน..................................พ.ศ............... 
 

(1)  ขา้พเจา้..................................................................................................................... ............................ 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที.่............................ถนน..............................................แขวง/ต าบล................ .......................................... 
เขต/อ าเภอ......................................................จงัหวดั.................. .............................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั....................................................................................... 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้ รวม....................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................. .......เสยีง  ดงัน้ี 

หุน้สามญั...............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ.ิ..........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสยีง  
 

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

อยูบ่า้นเลขที.่.....................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................ .... 
เขต/อ าเภอ.........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์................หรือ 

2) ………………………………………………………………………………………….อาย.ุ...............ปี 
อยูบ่า้นเลขที.่.....................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................ .... 
เขต/อ าเภอ.........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์................หรอื 

3) ………………………………………………………………………………………….อาย.ุ...............ปี 
อยูบ่า้นเลขที.่.....................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................ .... 
เขต/อ าเภอ.........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์................  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทนิัม ฮอลล ์
ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว ฟอรจ์ูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรจ์ูนทาวน์ ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หมายเหตุ: 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
 3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉนัทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาไมร่บัใบมอบฉนัทะทีม่ไิดปิ้ดอากรแสตมป์โดย

ครบถว้นสมบรูณ์ 



  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

    หุน้สามญั...........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง 
    หุน้บุรมิสทิธ.ิ......................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด..................................................เสยีง 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

          (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 

  (ไมม่กีารลงคะแนนในวาระน้ี) 

   วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
 3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉนัทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาไมร่บัใบมอบฉนัทะทีม่ไิดปิ้ดอากรแสตมป์โดย

ครบถว้นสมบรูณ์ 



  

   วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1. ชื่อกรรมการ นายช่วงชยั นะวงศ ์     

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

2. ชื่อกรรมการ พล.ต.ท. วสินุ ปราสาททองโอสถ  
               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

3. ชื่อกรรมการ นายไพบูลย ์ศริภิาณุเสถยีร   
               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2561 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรบัปี 2561 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี  ให้ถอืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
 3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉนัทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาไมร่บัใบมอบฉนัทะทีม่ไิดปิ้ดอากรแสตมป์โดย

ครบถว้นสมบรูณ์ 



  

(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชุม มกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรอื
เพิม่เตมิ ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
               ลงชื่อ ............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                       (...........................................................) 

               ลงชื่อ ...........................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
                       (...........................................................) 

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

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

หมายเหตุ: 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
 3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉนัทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาไมร่บัใบมอบฉนัทะทีม่ไิดปิ้ดอากรแสตมป์โดย

ครบถว้นสมบรูณ์ 



  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทนิัม ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม
แกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพ ฟอรจ์ูน เลขที่ 1 ถนนรชัดาภเิษก อาคารฟอรจ์ูนทาวน์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 10400 หรอืที่จะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

วาระที.่.........................เรื่อง............................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที.่.........................เรื่อง............................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที.่.........................เรื่อง............................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที.่.........................เรื่อง............................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกต้องบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 
               ลงชื่อ ............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                       (...........................................................) 
                       วนัที.่..................................................... 
 
               ลงชื่อ ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       (...........................................................) 
                       วนัที.่..................................................... 
 

หมายเหตุ: 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
 3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉนัทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาไมร่บัใบมอบฉนัทะทีม่ไิดปิ้ดอากรแสตมป์โดย

ครบถว้นสมบรูณ์ 


