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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 ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ

บริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

  (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) นายสมควร มูสิกอนิทร์ (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ) อายุ 67 ปี ที่อยู่  24/265 หมู่ 7 ตําบลตลาดขวญั 

อาํเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 หรือ 

(4) นายสมควร วฒักกีลุ (กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ) อายุ 76 ปี ที่อยู่ 3 ซอยโชตวิฒัน์ ซอย 4 แขวงบาง

ซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ 

(5) นายลอยเล่ือน บุนนาค (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ) อายุ 66 ปี ที่อยู่ 86/7 ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี/วสิามญัคร้ังท่ี....2559...........ในวนัท่ี ...21 เมษายน 2559...........

เวลา...9.00......น. ณ............หอ้งประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน).....................หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

       (..........................................................................) 
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หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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) นายสมควร มูสิกอนิทร์ (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ) อายุ 67 ปี ที่อยู่  24/265 หมู่ 7 ตําบลตลาดขวญั 

อาํเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 หรือ 

(4) นายสมควร วฒักกีลุ (กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ) อายุ 76 ปี ที่อยู่ 3 ซอยโชตวิฒัน์ ซอย 4 แขวงบาง

ซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ 

(5) นายลอยเล่ือน บุนนาค (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ) อายุ 66 ปี ที่อยู่ 86/7 ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี/วสิามญัคร้ังท่ี....2559...........ในวนัท่ี ...21 เมษายน 2559...........

เวลา...9.00......น. ณ............หอ้งประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน).....................หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 

ดงัน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การลงมติในวาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่7  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

         ช่ือกรรมการ......รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิัฒน์.............................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                      ช่ือกรรมการ......นายศิวะ แสงมณี............................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         ช่ือกรรมการ.......นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์............................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         ช่ือกรรมการ.......นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนัธ์............................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้  หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
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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) นายสมควร มูสิกอนิทร์ (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ) อายุ 67 ปี ที่อยู่  24/265 หมู่ 7 ตําบลตลาดขวญั 

อาํเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 หรือ 

(4) นายสมควร วฒักกีลุ (กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ) อายุ 76 ปี ที่อยู่ 3 ซอยโชตวิฒัน์ ซอย 4 แขวงบาง

ซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ 

(5) นายลอยเล่ือน บุนนาค (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ) อายุ 66 ปี ที่อยู่ 86/7 ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี/วสิามญัคร้ังท่ี....2559...........ในวนัท่ี ...21 เมษายน 2559...........

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 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การลงมติในวาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่7  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

         ช่ือกรรมการ....รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิัฒน์.............................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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                      ช่ือกรรมการ......นายศิวะ แสงมณี............................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         ช่ือกรรมการ.......นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์............................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         ช่ือกรรมการ.......นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนัธ์............................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
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หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ตามแบบ   


