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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(สาํหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

_________________________________________________ 

        เขียนท่ี........................................................... 

      วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ.................................. 

(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................สญัชาติ............................. .... 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน..........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต…………………… 

จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์........................................ 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  (คสัโตเดียน) ให้แก่................................................................ซึง่เป็น

ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ.................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………เสยีง 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ.................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)…………………………………………………………อาย.ุ..................ปี  อยูบ้่านเลขท่ี........................ 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต....................................... 

จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

  (2) นายพจน์   กองพุฒ ิ  ตําแหนง่ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 80  ปี 

  อยูบ้่านเลขท่ี  208 หมู ่6  ถนนท้ายบ้าน ตาํบลท้ายบ้าน อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ  10280 

 

   คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า    เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัน้ 3  บริษัท 

ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 208 หมู ่6  ถนนท้ายบ้าน  ตําบลท้ายบ้าน  อําเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  หรือท่ีจะพงึ

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง          งดออกเสยีง.......................เสยีง 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2560 

  (เป็นวาระเพื่อทราบ – ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน) 

        

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี   สิน้สุดวนัที่

  31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ   

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                  เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ...............................เสยีง 

     เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้

  5.1 นายปริญญา   วิญญรัตน์ 

   เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

  5.2 นางสาวมาลี   วิญญรัตน์ 

     เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

  5.3 นายบัณฑติ    วิญญรัตน์ 

     เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง  และไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลง

หรือเพ่ิมเตมิข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี

เห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

  

        ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

               (......................................................................) 

        

        ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (.......................................................................) 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian)  เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน  เพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้   

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ  หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2561   ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ 

ห้องประชุม ชัน้ 3  บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 208 หมู ่6 ถนนท้ายบ้าน  ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง จงัหวดั

สมทุรปราการ  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 

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

 วาระท่ี...........เร่ือง.......................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

 วาระท่ี...........เร่ือง..........................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

 วาระท่ี...........เร่ือง..........................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์ และเป็นความจริงทกุประการ 

     ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

            (......................................................................) 

       วนัท่ี......../……./2561 

 

     ลงช่ือ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

           (.......................................................................) 

วนัท่ี......../……./2561 

  


