
  

หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนที่ _______________________________________ 
วันที ่_____   เดือน _____________   พ.ศ. ___________ 

 
(1) ข้าพเจ้า _____________________________________________________________________________    สัญชาติ _______________________ 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ _______________   ถนน____________________________________   ต าบล/แขวง _____________________________________ 
อ าเภอ/เขต ___________________________________   จังหวัด ____________________________________   รหัสไปรษณีย์ ___________________ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ______________________________________________________________________ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม _________________________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________________ เสียง ดังนี้ 
หุ้นสามัญ _________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________________ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ _________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________________ เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1) _______________________________________________________________________________________   อายุ __________________ ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ _______________   ถนน ____________________________________   ต าบล/แขวง ____________________________________ 
 อ าเภอ/เขต ________________________________   จังหวัด ________________________________   รหัสไปรษณีย์ _________________   หรือ 
(2) _______________________________________________________________________________________   อายุ __________________ ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ _______________   ถนน ____________________________________   ต าบล/แขวง ____________________________________ 
 อ าเภอ/เขต ________________________________   จังหวัด ________________________________   รหัสไปรษณีย์ _________________   หรือ 
(3) _______________________________________________________________________________________   อายุ __________________ ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ _______________   ถนน ____________________________________   ต าบล/แขวง ____________________________________ 
 อ าเภอ/เขต ________________________________   จังหวัด ________________________________   รหัสไปรษณีย์ _________________ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
   หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ _________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________________ เสียง 
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _________________________ เสียง 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 
 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 



  

  วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    2. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2 ,000 ล้านบาท 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที ่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 



  

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ 
 

 ลงชื่อ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

 (_________________________________) 

 

 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 

 (_________________________________) 

 

 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 

 (_________________________________) 

 

 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 

 (_________________________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 



  

 
ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ประจ าปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
วาระที่ ______________ เรื่อง ____________________________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
วาระที่ ______________ เรื่อง ____________________________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
วาระที่ ______________ เรื่อง ____________________________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
วาระที่ ______________ เรื่อง ____________________________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 ลงชื่อ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

 (_________________________________) 

 วันที ่_________________________________ 

 

 ลงชื่อ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

 (_________________________________) 

 วันที ่_________________________________ 
 
 

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
 6. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

 


