
 หนา 1 ของจํานวนหนา 5 หนา 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตั้ง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
                                                                                                           

                                                                                                          เขียนที่                                                                             . 

                                                                                                              วันที่                     .เดือน                     พ.ศ                    . 

(1) ขาพเจา                                                                                        สัญชาติ                                                                       . 

อยูบานเลขที่                                   ถนน                                               ตําบล/แขวง                                                                       .  

อําเภอ/เขต                                                จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย                                                            . 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ                                                                                          . 

ซ่ึงถือหุนของบริษัท                       อมตะ  คอรปอเรชัน                 จํากัด (มหาชน) 

โดยผูถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม                                     หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ                                                                 หุน ออกเสียงคะแนนไดเทากับ                                                                เสียง 

หุนบุริมสิทธิ์                                -                             หุน ออกเสียงคะแนนไดเทากับ                              -                                 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                                                 . 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ผูจองหุน / การประชุม

ผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ ในวันที่        22 เมษายน 2554      .เวลา       14.00         .น. ณ หอง ฟอรจูนแพลทินัม ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด เมอร

เคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเ 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

  หุนสามัญ                                         หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                               เสียง 

 หุนปุริมสิทธิ                  -                   หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                        -                     เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด                                                      เสียง 

(4) ขาพเจามอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

(1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

  วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 



 หนา 2 ของจํานวนหนา 5 หนา 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31  ธันวาคม 2553 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

(2)  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ พรอมทั้ง

กําหนดอํานาจกรรมการ 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

   ช่ือกรรมการ  นายวิกรม กรมดิษฐ 

   เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ  นายนพพันธป เมืองโคตร 

   เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ  รศ.ดร.สมเจตน  ทิณพงษ 

   เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ นายดุสิต  นนทะนาคร. 

   เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                   . 

   เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 
 
 



 หนา 3 ของจํานวนหนา 5 หนา 

 วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                     เสียง  ไมเห็นดวย                     เสียง       งดออกเสียง                     เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให

ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ                                                           . ผูมอบฉันทะ 

       (                                                           ) 

ลงช่ือ                                                           . ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                                           ) 

ลงช่ือ                                                           . ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                                           ) 

ลงช่ือ                                                           . ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                                           ) 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน  

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังคณะกรรมการสามารถเลือกต้ังคณะกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉะนทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 



 หนา 4 ของจํานวนหนา 5 หนา 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท                       อมตะ  คอรปอเรชัน                 จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ ในวันที่       22  เมษายน 2554    .เวลา       14.00         .น. ณ  หอง 

ฟอรจูนแพลทินัม ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ.. หรือที่พึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

 

 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             .เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (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 

 



 หนา 5 ของจํานวนหนา 5 หนา 

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 

 
 

 

 


