
แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง  กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่  5)  พ. ศ.  2550 
-------------------- อากรแสตมป 

20  บาท  
เขียนที่……………………………………………… 
วันที่……………เดือน……………….พ.ศ………… 

 (1)  ขาพเจา………………………………………………………………..………………………….……………… 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่……………………………..ถนน……….……………….ตําบล/แขวง………………………………... 
อําเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย……………………….. 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน  (Custodian)  ใหกับ…………………………………………….………... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท………………………………………………………………………………….….จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม………………หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………....…เสียง  ดังนี้ 
  หุนสามัญ……………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………….……………………....เสียง 
  หุนบุริมสิทธ…ิ………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…..…………………………..…………เสียง   
 (2) ขอมอบฉันทะให 
  (1) …………………………………………………………………....…………อายุ………...………………ป  
อยูบานเลขที่……………………………….ถนน…………………….………….ตําบล/แขวง……………………………….
อําเภอ/เขต………………………….…..….จังหวัด……..……………………….รหัสไปรษณีย……………………….. หรือ 
  (2) ………………………………………………………...…………....…………อายุ………………………ป  
อยูบานเลขที่………………………………ถนน……………………...………….ตําบล/แขวง…………………………….
อําเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด……………………………….รหัสไปรษณีย………………..………หรือ 
  (3) …………………………………………………………….. ……....…………อายุ………………………ป  
อยูบานเลขที่………………………………ถนน…………………….……..…….ตําบล/แขวง……………...……………….
อําเภอ/เขต…………………….…….…….จังหวัด……………………………….รหัสไปรษณีย…………………..……หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่………………..ในวันที่……………….....………………………………. 
เวลา………..…………………น.  ณ…………………………………………………………………………..…………….... 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้ 
   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวน  คือ 

     หุนสามัญ………………..หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได……………………...เสียง   

      หุนบุริมสิทธิ………....….หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได……………….....…..เสียง    

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด…………………….เสียง  

 

 

 

หนา  1  ของจํานวน  5  หนา 
 



 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้   ดังนี้ 

  (1)  วาระที่………………เรื่อง………………………………………………………………….. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 
 
  วาระที่………………เรื่อง…………………………………………………………………... 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 

 
  วาระที่………………เรื่อง…………………………………………………………………... 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 

 
  วาระที่………………เรื่อง…………………………………………………………………... 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 

 
  วาระที่………………เรื่อง…………………………………………………………………... 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 

 
 (2)  วาระที่………………เรื่อง   เลือกต้ังกรรมการ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 
 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ……………………………………………………………………….……... 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 
 
 

หนา  2  ของจํานวน  5  หนา 
  



 ช่ือกรรมการ……………………………………………………………………….…….. 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 
 ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………….. 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 
 ช่ือกรรมการ……………………………………………………………………………... 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 
 ช่ือกรรมการ……………………………………………………………………………... 
   เห็นดวย………..….เสียง    ไมเห็นดวย…………...เสียง    งดออกเสียง……....เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้   ใหถือวา 
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน  หรือใน 
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด    ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม     เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
   ลงช่ือ………………………….………………..ผูมอบฉันทะ 
   (………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ………………………….………………..ผูรับมอบฉันทะ 
    (………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ………………………….………………..ผูรับมอบฉันทะ 
    (………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ………………………….………………..ผูรับมอบฉันทะ 
    (………………………………………….) 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ  คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน    ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน 
 ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ค.  ตามแนบ 
 

หนา  3  ของจํานวน  5  หนา 
  

 



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท……………………………………………………………….จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่……………...…………………………………….. 
ในวันที่………………………….เวลา……………………น.  ณ…………………………………………………………….. 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นดวย 
 

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

  วาระที่……….เรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย…………….เสียง     ไมเห็นดวย…………....เสียง      งดออกเสียง……….…...เสียง 

  วาระที่……….เรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย…………….เสียง     ไมเห็นดวย…………....เสียง      งดออกเสียง…………....เสียง 

  วาระที่……….เรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย…………….เสียง     ไมเห็นดวย…………....เสียง      งดออกเสียง…………....เสียง 

  วาระที่……….เรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย…………….เสียง     ไมเห็นดวย…………....เสียง      งดออกเสียง……….…....เสียง 

  วาระที่……….เรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย…………….เสียง     ไมเห็นดวย…………....เสียง      งดออกเสียง………….....เสียง 

 

 

หนา  4  ของจํานวน  5  หนา 

 

 

 



  วาระที่………………..เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ  (ตอ)  

   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย………..……เสียง      ไมเห็นดวย………..……เสียง     งดออกเสียง……...………เสียง 

   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย………..……เสียง      ไมเห็นดวย………..……เสียง     งดออกเสียง……...………เสียง 

   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย………..……เสียง      ไมเห็นดวย………..……เสียง     งดออกเสียง……...………เสียง 

   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย………..……เสียง      ไมเห็นดวย………..……เสียง     งดออกเสียง……...………เสียง 

   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย……………. เสียง      ไมเห็นดวย…… .………เสียง     งดออกเสียง………...……เสียง
   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย………..……เสียง      ไมเห็นดวย………..……เสียง     งดออกเสียง……...………เสียง 

   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………
     เห็นดวย………..……เสียง      ไมเห็นดวย………..……เสียง     งดออกเสียง……...………เสียง 
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