
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2551 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี  ………………………………………………………… 
วนัท่ี  ................เดือน........................................พ.ศ.................... 

 (1) ขา้พเจา้.........................................................................................สัญชาติ........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................. ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง............................................................................ 
อาํเภอ/เขต...................................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ...............................................................................................................................จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม.............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)....................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี........................ 
ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................................หรือ 
  (2)....................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี........................ 
ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................................หรือ 
  (3)..นาย.สมควร....วฒักีกลุ.......ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ อาย.ุ..73...ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.....3........
ซอย.....โชติวฒัน์ 4...ถนน.......ประชาช่ืน......ตาํบล/แขวง........บางซ่ือ.... อาํเภอ/เขต.......บางซ่ือ......จงัหวดั.......กรุงเทพมหานคร........... 
รหสัไปรษณีย.์...........10800-...........คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญัคร้ังท่ี .............1 / 2555.........ในวนัท่ี .........12..เมษายน...2555............
เวลา...9.00......น. ณ............หอ้งประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน).....................หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 
 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้



 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2551 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
เขียนท่ี  ………………………………………………………… 
วนัท่ี  ................เดือน........................................พ.ศ.................... 

 (1) ขา้พเจา้.........................................................................................สัญชาติ........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................. ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง............................................................................ 
อาํเภอ/เขต...................................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ...............................................................................................................................จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม.............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)....................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี........................ 
ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................................หรือ 
  (2)....................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี........................ 
ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................................หรือ 
  (3)..นาย.สมควร....วฒักีกลุ.......ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ อาย.ุ..73...ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.....3........
ซอย.....โชติวฒัน์ 4.......ถนน....ประชาช่ืน......ตาํบล/แขวง.....บางซ่ือ.... อาํเภอ/เขต.......บางซ่ือ.......จงัหวดั.......กรุงเทพมหานคร........... 
รหสัไปรษณีย.์...........10800......คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้
ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญัคร้ังท่ี ......1 / 2555.........ในวนัท่ี .........12..เมษายน...2555.......เวลา...9.00 น.. 
ณ.........หอ้งประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)...............หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 
ดงัน้ี 

  วาระท่ี .....1.....เร่ือง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554....... 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....2......เร่ือง...รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554........................................... 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี .....3......เร่ือง....พิจารณาอนุมติังบดุล และกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ.วนัท่ี 31               
ธนัวาคม 2554....... 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....4......เร่ือง..พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี และงดการจ่ายเงินปันผล 
ประจาํปี 2554……………. 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

    วาระท่ี .....5......เร่ือง......เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ.................................. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
             ช่ือกรรมการ...... นายสมควร มูสิกอินทร์............................................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมการ.......นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์............................................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         ช่ือกรรมการ.......Mr. Zaw Zaw Aye.............................................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....6......เร่ือง.....พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ............................ 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี ..7....เร่ือง....เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2555... 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี .....8......เร่ือง....พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 
Mandate)..................... 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....9......เร่ือง.....พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)............................. 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้  หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 



 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2551 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
เขียนท่ี  ………………………………………………………… 
วนัท่ี  ................เดือน........................................พ.ศ.................... 

 (1) ขา้พเจา้.........................................................................................สัญชาติ........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................. ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง............................................................................ 
อาํเภอ/เขต...................................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.......................................................................................................................................................... (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม.................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)..............................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง................................................ 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์..... ................................หรือ 

(2)..............................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง................................................ 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์..... ................................หรือ 
  (3)..นาย.สมควร....วฒักีกลุ.......ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ อาย.ุ..73...ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.....3........
ซอย.....โชติวฒัน์ 4.......ถนน....ประชาช่ืน......ตาํบล/แขวง........บางซ่ือ.... อาํเภอ/เขต.......บางซ่ือ........จงัหวดั.......กรุงเทพมหานคร...... 
รหสัไปรษณีย.์...10800-.....คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญัคร้ังท่ี .............1 / 2555.........ในวนัท่ี .........12..เมษายน...2555........เวลา...9.00 น. 
ณ............หอ้งประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)..................หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุน้สามญั................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..............................เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ...........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.....................................................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี ....1......เร่ือง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2554.............. 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี .....2......เร่ือง...รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี...2554............................................. 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....3......เร่ือง....พิจารณาอนุมติังบดุล และกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ.วนัท่ี 31               
ธนัวาคม 2554....... 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี.......4....เร่ือง....พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี และงดการจ่ายเงินปันผล 
ประจาํปี 2554......... 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

    วาระท่ี .....5......เร่ือง.....พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
             ช่ือกรรมการ......นายสมควร มูสิกอินทร์............................................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมการ.......นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์............................................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         ช่ือกรรมการ.......Mr. Zaw Zaw Aye.............................................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....6......เร่ือง.....พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ............................. 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี .....7......เร่ือง.....พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับ
ปี 2555..................................... 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....8.....เร่ือง.....พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 
Mandate)........................... 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี .....9......เร่ือง.....พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี).................................................................... 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..........................................................................) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ตามแบบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

หลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

• ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

• ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณมีอบฉันทะ 
2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างดา้ว ตอ้งนาํเอกสารดงัน้ีมาแสดงขณะลงทะเบียน

เพ่ือเขา้ประชุม คือ 
ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย ตอ้งนาํเอกสารดงัน้ีมาแสดงขณะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมคือ 
ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้ง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 
ค. สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้ง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 
ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ตอ้งนาํเอกสารดงัน้ีมาแสดงขณะลงทะเบียน เพ่ือเขา้
ประชุม คือ 
ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบฉนัทะซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 
ค. สาํเนาพาสปอร์ตของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 
ง. สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 
กรณีมีการมอบฉนัทะ ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัหรือ

ก่อนเร่ิมเวลาประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

การลงทะเบยีน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 

การออกคะแนนเสียง 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
2. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฏหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็หด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น

โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
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