
 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ือง  กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 

(ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เปนการสมควร  แกไขปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุนและ
การประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัด  ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาในฐานะนายทะเบียน  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ขอ ๒ หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู จองหุนและการประชุมผู ถือหุนกําหนดไว 
สามแบบ  คือ 

(๑) แบบ  ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป  ซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน 
(๒) แบบ  ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง  ๆ  ที่จะมอบฉันทะที่

ละเอียดชัดเจนตายตัว 
(๓) แบบ   ค .  เปนแบบที ่ใชเฉพาะกรณีผู ถือหุ นเปนผู ลงทุนตางประเทศและแตงตั ้ง 

ใหคัสโตเดียน  (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
ขอ ๓ ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  คัสโตเดียน  (Custodian)  

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ  ก.  หรือ  แบบ  ข.  หรือ  
แบบ  ค.  แบบหนึ่งแบบใดก็ได  สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ  ก.  
หรือแบบ  ข.  แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 

ขอ ๔ ใหผู จองหุนหรือผู ถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัดสามารถนําแบบของหนังสือ 
มอบฉันทะ  ที่กําหนดไวตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ยกเลิกแลวมาใชในการประชุม 
ผูจองหุนและการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดข้ึนในป  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
คณิสสร  นาวานุเคราะห 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
นายทะเบียน 



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
-------------- 

 
       เขียนที่………………………………………………. 
       วันที่……….เดือน………………….พ.ศ…………… 
 (1) ขาพเจา……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………………. 
อยูบานเลขที่……………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง………………………………………………. 
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย………..……………………….. 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท….……………………………………………………………..………จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม……………………...หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ……………………เสียง ดังนี้ 
       หุนสามัญ……………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั………….……………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) …………………………………………………………….อายุ.…………ป อยูบานเลขที่……………… 
ถนน………………….…..…..ตําบล/แขวง…………………….…….อําเภอ/เขต…….…………………………….……. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย………………….……….. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่…………..………….ในวันที…่………………………………………. 
เวลา…………………………..น. ณ………………………………………………………………………………………. 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ ……………………………………………ผูมอบฉันทะ 
                                 (……………………………………….) 
      ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                   (……………………………………….) 
                                                                                              ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                          (……………………………………….) 
                                                                                              ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                    (……………………………………….) 
 
หมายเหตุ 
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
-------------- 

 
       เขียนท่ี…………………………………………… 
       วันที…่….เดือน……….………….พ.ศ………….. 
 (1) ขาพเจา…………………………………………………………....………สัญชาติ………………….
อยูบานเลขที่………………ถนน…………………………..…ตําบล/แขวง……………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………….……รหัสไปรษณีย……………………………. 
 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ………………………………………………………………จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม………..……หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………เสียง ดังนี ้
       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) ……………………………………………………………………………อายุ…………………ป 
อยูบานเลขที่…………………….ถนน………..……………….…ตําบล/แขวง…………..………….……….…
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………….………….รหัสไปรษณีย………………….……. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งท่ี………….……ในวนัที…่……………………………
เวลา…………………………..น. ณ ….………………………………………………………………………… 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี ้ 
ดังนี ้  
                (1)      วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
 

         หนา……….ของจํานวน….….หนา 
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  วาระท่ี………………….เรื่อง……………………………………………………………. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

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

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
 
                (2)      วาระท่ี………………….เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
 
         หนา……….ของจํานวน….….หนา 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม     
ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณี
ท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                  

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
         หนา……….ของจํานวน….….หนา 



 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท……………………………………………………จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ ครั้งท่ี……………………………………… 
ในวนัที…่………………………เวลา…………………น ณ…………………………………………………….. 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานที่อ่ืนดวย  
    ------------------- 
 
                           วาระท่ี………………….เรื่อง……………………………………………………………. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

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

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

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
 
 
 
         หนา……….ของจํานวน….….หนา 
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                 วาระท่ี………………….เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
         หนา……….ของจํานวน….….หนา 
 
 



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 

คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
       เขียนท่ี……………………………………..……… 
       วันที…่….เดือน……….………….พ.ศ…..……….. 
 (1) ขาพเจา……………………………………………………………………………….…………….…
สํานักงานตั้งอยูเลขที…่……………ถนน……………………….ตําบล/แขวง…………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………….……รหัสไปรษณีย…………………….………. 
ในฐานะผูประกอบธุรกจิเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ…………………………………………... 
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท …………………………………………………………………………จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………เสียง ดังนี ้
       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) ……………………………………………………………………………อายุ…………………ป 
อยูบานเลขที่…………………….ถนน………..……………….…ตําบล/แขวง…………..………….……….…
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………….………….รหัสไปรษณีย………………….……. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งท่ี………….……ในวนัที…่…………………………….
เวลา…………………………..น. ณ ….……………………………………………………………………… 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ้ดังนี ้
             มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
             มอบฉันทะบางสวน  คือ           
                                                            หุนสามัญ…………..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………..เสียง 
         หุนบุริมสิทธิ……….หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได………….เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด………………เสียง 
 
                                                                                                                                                     หนา……….ของจํานวน….….หนา 
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 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี ้ 
ดังนี ้  
                (1)      วาระท่ี………………….เรื่อง……………………………………………………………. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

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

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

  เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
 
                (2)      วาระท่ี………………….เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

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

  เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
 
                                                                                                                                               หนา……….ของจํานวน….….หนา 
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    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
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม     
ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณี
ท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ ……………………………………………ผูมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
     ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 
                 (……………………………………….) 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

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

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 

     หนา……….ของจํานวน….….หนา 



 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท……………………………………………………จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ ครั้งท่ี……………………………………… 
ในวนัที…่………………………เวลา…………………น ณ…………………………………………………….. 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
  

------------------- 
 
                           วาระท่ี………………….เรื่อง……………………………………………………………. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

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

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

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

   หนา……….ของจํานวน….….หนา 
 
 



- 2 - 
 
 
               วาระท่ี………………….เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (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 
 
 
 
 
 
 

หนา……….ของจํานวน….….หนา 
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