ปดอากร
แสตมป 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สําหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานัน้ )

เขียนที่ …………………………………………………..
วันที่……… เดือน…………………… พ.ศ……………..
(1) ขาพเจา……………………………………………………...……………….. สัญชาติ………………………..
สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………ถนน………………...………….……. ตําบล/แขวง…………………………………….
อําเภอ/เขต……………………………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………….…………
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ ................................................................................................
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนรวมทั้งสิ้นรวม .............................................. 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…………………
(2) …………………………………………………….………….……….……….……อายุ…………….……ป
อยูบานเลขที่…………….………ถนน……………………………………. ตําบล/แขวง…………………………………….
อําเภอ/เขต………………………….………….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย…………………
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแกรนดบอลรูม
ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น
(3) ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 (ก) มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
 (ข) มอบฉันทะบางสวน
 หุนสามัญ ............................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................. เสียง
 หุนบุริมสิทธิ ........................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ........................................................................ เสียง
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2554
- เปนวาระรับทราบไมมีการลงคะแนนเสียง ...........................................................................................................................................................
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม
วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษทั ฯ จาก
ผลการดําเนินงานประจําป 2554
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
การแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งชุด
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(1) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
(2) นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
(3) นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย ……………….. เสียง  ไมเห็นดวย …………….. เสียง  งดออกเสียง …………….. เสียง
...........................................................................................................................................................
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยน
แปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

(

ผูมอบฉันทะ
)

(

ผูรับมอบฉันทะ
)

(

ผูรับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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