
 
 

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
 
     เขียนท่ี……….………………….………………….....…...… 
     วันที่..............เดือน..............................พ.ศ................................ 
  
(1) ขาพเจา.......................................................................................สัญชาติ....................................................... 

อยูบานเลขที่......................................................ถนน......................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย........................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและผูดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท.............................................................................................................................จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ.........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................เสียง 
หุนบุริมสิทธิ์....................................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.............................. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูจอง

หุน/การประผูถือหุนสามัญ/วิสามัญคร้ังที่...................................ในวันที่.................................................เวลา.......................................
ณ............................................................................................................................................................................................................. 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ............................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได......................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด..........................................เสียง 
 
 
 

อากร
แสตมป 
20 บาท 



 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 
 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 
   การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดวย..............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
   การแตงตั้งกรรมการรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................... 
   เห็นดวย..............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................... 
   เห็นดวย..............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................... 
   เห็นดวย..............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................... 
   เห็นดวย..............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................... 

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



  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือ
วาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
    ลงชื่อ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
           (...............................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
           (...............................................................) 
 
    ลงชื่อ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
           (...............................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
           (...............................................................) 
 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 

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

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวารี่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. ตามแนบ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท............................................................................จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ คร้ังที่ .................................................................... 
ในวันที่.........................................เวลา....................................น. ณ...................................................................................... 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระที่.................เร่ือง.............................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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



 วาระที่.................เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

   เห็นดวย.................เสียง   ไมเห็นดวย...............เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................................ 

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


