
สิ'งที'ส่งมาด้วย 6

                             แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที-ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัBงให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูและหุ้น)

            ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า
       เรื-องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที- ') พ.ศ.&''U

เขียนที�.....................................................................

วนัที�................ เดือน.........................................พ.ศ. .............

1. ขา้พเจา้........................................................................................................................ สญัชาติ...................................

สาํนกังานตั;งอยูเ่ลขที�...................................ถนน............................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์.........................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั...............................................................................................

ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั;งสิ;นรวม ........................................... หุน้

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง

2.  ขอมอบฉนัทะให้

    (1).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (2).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (3).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
ประจําปี  2565  ในวันอังคารที-  19  เมษายน  2565     เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ปิ- นเกล้า & (ชัBน N) โรงแรมรอยัล  ซิตีB เลขที- 
QUU ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

3.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั; งนี; ดงันี;

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั;งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  มอบฉนัทะบางส่วนคือ

        หุน้สามญั..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั; งนี; ดงันี;

วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564  เมื-อวนัที-  20  เมษายน  พ.ศ. 2564
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;

       เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

:? บาท
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วาระที- 2  รับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี  2564 
   วาระนี; เป็นวาระรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั  จึงไม่ตอ้งมีการลงมติในวาระนี;  
 

วาระที- 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี  สําหรับรอบปีบัญชี  สิBนสุด วนัที-  31  ธันวาคม  2564 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที- 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี  2564 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที- 5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัBงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที-ต้องออกตามวาระ  
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

  การแต่งตั;งกรรมการทั;งชุด 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

  การแต่งตั;งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื�อกรรมการ :  พลเรือเอกอภิชาต ิ  เพง็ศรีทอง 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

 ชื�อกรรมการ :  นายชูชาต ิ เพช็รอาํไพ 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

  

วาระที- *  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี  2565 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
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วาระที-  7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัBงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี  ประจาํปี  2565 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที-  8   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 
 

วาระที-  9   พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ-มเตมิวตัถุประสงค์ และแก้ไขเพิ-มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ของบริษัทฯ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 
วาระที-  0U   พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้าม)ี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

 Y.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี;ใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั;นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 Z.  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั;น เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

       ลงชื�อ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 
       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (      นายสุชาติ    ศุภพยคัฆ ์    ) 

 

       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี; ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั;ง

ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั;น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั;งกรรมการสามารถเลือกตั;งกรรมการทั;งชุดหรือเลือกตั;งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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