
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่  ………………………………………………………… 
วันที่  ................เดือน........................................พ.ศ.................... 

 (1) ขาพเจา.........................................................................................สัญชาติ........................................................................... 
อยูบานเลขที่ ............................. ถนน.......................................................ตําบล/แขวง............................................................................ 
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย............................. 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ...............................................................................................................................จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังนี้ 
  หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง 
 (3) 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)..นาย.สมควร....มูสิกอินทร.......ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการตรวจสอบ อายุ...62..ป อยูบานเลขที่.....
24/265........ซอย.....-..............ถนน..........ประชาราษฎรตลาดขวัญ......ตําบล/แขวง........-.... อําเภอ/เขต.......เมือง.............. 
จังหวัด.......นนทบุรี................ รหัสไปรษณีย................-........... 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่ .............1 / 2554................................ในวันที่ .........12..เมษายน...2554................... 
เวลา.............9.00..........................................น. ณ............หองประชุม บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)............................ 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ.....................................................................................ผูมอบฉันทะ 
       (..........................................................................) 

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

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (..........................................................................) 
หมายเหตุ 
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 



 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
เขียนที่  ………………………………………………………… 
วันที่  ................เดือน........................................พ.ศ.................... 

 (1) ขาพเจา.........................................................................................สัญชาติ........................................................................... 
อยูบานเลขที่ ............................. ถนน.......................................................ตําบล/แขวง............................................................................ 
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย............................. 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ...............................................................................................................................จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังนี้ 
  หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง 
 (3) 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)..นาย.สมควร....มูสิกอินทร.......ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการตรวจสอบ อายุ...62..ป อยูบานเลขที่.....
24/265........ซอย.....-..............ถนน..........ประชาราษฎรตลาดขวัญ......ตําบล/แขวง........-.... อําเภอ/เขต.......เมือง.............. 
จังหวัด.......นนทบุรี................ รหัสไปรษณีย................-........... 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่ .............1 / 2554...............................ในวันที่ .........12..เมษายน...2554................... 
เวลา.............9.00..........................................น. ณ............หอง............ หองประชุม บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)........................... 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ 
ดังนี้ 

  วาระที่ ........1.......เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553....... 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....2......เรื่อง...รับทราบผลการดําเนินงานประจําป...2553............................................. 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 



 

- 2 – 

วาระที่ .....3......เรื่อง....พิจารณาอนุมัติงบดุล และกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ.วันที่ 31               
ธันวาคม 2553....... 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....4......เรื่อง..พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และงดการจายเงินปนผล 
ประจําป 2553……………. 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

    วาระที่ .....5......เรื่อง......เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ.................................. 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 แตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

             การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
             ช่ือกรรมการ......นายสมควร วัฒกีกุล............................................................. 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมการ.......นายเผด็จ รุจิขจรเดช............................................................. 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
         ช่ือกรรมการ.......นายกมล สิงหโตแกว.............................................................. 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....6......เรื่อง.....พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก........................ 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....7......เรื่อง.....พิจารณาอนุมัติแกไขชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท........................ 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....8......เรื่อง.....พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ............................ 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 



 

- 3 – 

วาระที่ ...9....เรื่อง....เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2554... 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....10......เรื่อง....พิจารณารับทราบรวมทุนเพื่อทํางานกอสรางอาคารสูง..................... 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....11......เรื่อง.....พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)............................. 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

  (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว   หรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน   รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ.....................................................................................ผูมอบฉันทะ 

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

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

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (..........................................................................) 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
เขียนที่  ………………………………………………………… 
วันที่  ................เดือน........................................พ.ศ.................... 

 (1) ขาพเจา.........................................................................................สัญชาติ........................................................................... 
อยูบานเลขที่ ............................. ถนน.......................................................ตําบล/แขวง............................................................................ 
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย............................. 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.................................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท.......................................................................................................................................................... (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังนี้ 
  หุนสามัญ................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ...........................................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)..นาย.สมควร....มูสิกอินทร.......ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการตรวจสอบ อายุ...62..ป อยูบานเลขที่.....
24/265........ซอย.....-..............ถนน..........ประชาราษฎรตลาดขวัญ......ตําบล/แขวง........-.... อําเภอ/เขต.......เมือง.............. 
จังหวัด.......นนทบุรี................ รหัสไปรษณีย................-........... 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่ .............1 / 2554................................ในวันที่ .........12..เมษายน...2554................... 
เวลา.............9.00..........................................น. ณ............หอง............ หองประชุม บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)....................... 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  มอบฉันทะบางสวน คือ 
    หุนสามัญ................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ..............................เสียง 
    หุนบุริมสิทธิ...........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได...............................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.....................................................เสียง 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ ....1......เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2553.............. 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....2......เรื่อง...รับทราบผลการดําเนินงานประจําป...2553............................................. 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....3......เรื่อง....พิจารณาอนุมัติงบดุล และกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ.วันที่ 31               
ธันวาคม 2553....... 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่.......4....เรื่อง....พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และงดการจายเงินปนผล 
ประจําป 2553......... 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

    วาระที่ .....5......เรื่อง.....พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ................... 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 แตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

             การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
             ช่ือกรรมการ......นายสมควร วัฒกีกุล............................................................. 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมการ.......นายเผด็จ รุจิขจรเดช............................................................. 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
         ช่ือกรรมการ.......นายกมล สิงหโตแกว.............................................................. 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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วาระที่ .....6......เรื่อง.....พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก............................. 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....7......เรื่อง.....พิจารณาอนุมัติแกไขชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท........................ 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....8......เรื่อง.....พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ............................. 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....9......เรื่อง.....พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ
ป 2554..................................... 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....10......เรื่อง.....พิจารณารับทราบรวมทุนเพื่อทํางานกอสรางอาคารสูง........................... 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ .....11......เรื่อง.....พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี).................................................................... 
(ก)  ใหผูรบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ.....................................................................................ผูมอบฉันทะ 

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

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

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

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

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

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

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบไุวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแบบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง 

• ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

• ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางดาว ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื่อเขาประชุม คือ 
ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 
ข. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมคือ 
ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการ

ผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ค. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ง. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียน เพื่อเขา
ประชุม คือ 
ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูลง

นามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ค. สําเนาพาสปอรตของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูลง

นามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ง. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาํเนาถูกตองโดยผูรับมอบ

ฉันทะ 
กรณีมีการมอบฉันทะ ขอใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน

หรือกอนเริ่มเวลาประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหทันเวลาเริ่มประชุม 

การลงทะเบียน 
 เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวาครึ่งช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป 

การออกคะแนนเสียง 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 



 

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฏหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด
นั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

 
 
แผนที่บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 

 
 


