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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

_________________________________________________ 
        เขียนที่........................................................... 
      วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ.................................. 

(1) ขา้พเจา้..............................................................................................................สญัชาติ................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ถนน..........................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต…………………… 
จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  (คสัโตเดียน) ใหแ้ก่................................................................ซึง่เป็นผู้
ถือหุน้ของ บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน)  (“บรษัิทฯ”) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสียง ดงันี ้
   หุน้สามญั........................................ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 
  หุน้บรุมิสทิธิ.................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………เสยีง 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสียง ดงันี ้
  หุน้สามญั........................................ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 
  หุน้บรุมิสทิธิ.................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)…………………………………………………………อาย.ุ..................ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี........................ 

ถนน.....................................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์...........................................หรอื 
  (2) นายพจน ์  กองพุฒ ิ  ต าแหนง่ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 84  ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี  208 หมู ่6  ถนนทา้ยบา้น ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ  10280 
 
  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 วันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีแอนดบ์ี (V&B)  อาคาร
สโมสร  บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู ่6  ถนนทา้ยบา้น  ต าบลทา้ยบา้น  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสมทุรปราการ  
หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง          งดออกเสยีง.......................เสยีง 
 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 



       สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่5  

2/4 
 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
  (เป็นวาระเพื่อทราบ – ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน) 
        
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี  สิน้สุดวนัที ่31   

ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                  เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ...............................เสยีง 
     เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
 
  5.1 นางพรนภา วิญญรัตน ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
   เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
  
  5.2 นายจิรวิทย ์ มาศรังสรรค ์ ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการอสิระ 
     เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2565  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
     เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง  และไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่
ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
หรอืเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

  
        ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (......................................................................) 
        
        ลงช่ือ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (.......................................................................) 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน  เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้  

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ  หรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ของบริษัทประจ าปี 2565   ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

ประชุมวีแอนดบ์ี (V&B)  อาคารสโมสร บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู ่6 ถนนทา้ยบา้น  ต าบลทา้ยบา้น 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่น 

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

 วาระท่ี...........เรือ่ง.......................................................................... 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

 วาระท่ี...........เรือ่ง..........................................................................  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 
 วาระท่ี...........เรือ่ง..........................................................................  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  เห็นดว้ย.......................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย.......................เสียง           งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณ ์และเป็นความจรงิทกุประการ 

     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
            (......................................................................) 
       วนัท่ี......../……./2565 
     ลงช่ือ.......................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
           (.......................................................................) 

วนัท่ี......../……./2565 


