
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
 

    

                             แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูและหุ้น) 
              ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
        เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

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

1. ขา้พเจา้........................................................................................................................ สญัชาติ................................... 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี...................................ถนน............................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์......................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ........................................... หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 

 2.  ขอมอบฉนัทะให ้
     (1).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (2).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (3).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
ประจ าปี  2564  ในวันอังคารที่  20  เมษายน  2564     เวลา 10.00  น.  ณ  ห้องประชุม ป่ินเกล้า 2 (ช้ัน 9) โรงแรมรอยัล  ซิตี ้เลขที ่
800  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 3.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
          หุน้สามญั..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง 
 

 4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  เม่ือวนัที ่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

Duty Stamp 
20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 
วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี  2563 
   วาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั  จึงไม่ตอ้งมีการลงมติในวาระน้ี 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุด วนัที ่ 31  ธันวาคม  2563 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี  2563 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ :  นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ :  นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ :  ดร.ศึกษิต    เพชรอ าไพ 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
  

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2564 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
วาระที ่ 7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี  2564 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที ่ 8   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 
 

วาระที ่ 9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 
 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 6.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

       ลงช่ือ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
 
 
       ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (      ดร.โยธิน        อนาวลิ     ) 
 
       ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (.............................................................)   
 
 
 
 



 

 
หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้ง
ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทั เมืองไทย  แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  ประชุมเม่ือวนัท่ี  20  
เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.   ณ   หอ้งประชุม ป่ินเกลา้ 2 (ชั้น 9)  โรงแรมรอยลั  ซิต้ี   เลขท่ี   800  ถนนบรมราชชนนี    แขวง
บางกอกนอ้ย   เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
........................................................................................................................................................... 

 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 


