
บหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ 
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
-------------- 

เขียนที…่……………………………………………. 

วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………..………………………สญัชาติ……............…………..……………...…. 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………….…………………………... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….…………………………..……………………………..…………………จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………....……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………..……เสยีงดงันี ้

หุ้นสามญั…………………………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………….………………เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……….……..…หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) ข้าพเจ้า………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 

หรือ 

(2) ข้าพเจ้า………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 

หรือ 

(3) ข้าพเจ้า…………………………….………………………………………............…………..………………...…. 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์………..………….………..

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม 
ผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด 
ณ ห้องประชมุบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ 

 หุ้นสามญั…………..หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้………….....เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ………….หุ้นและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………….เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด……..……………………………เสยีง 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และแผนงานที่จะ
ด าเนินการในปี 2565 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

 



วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่เบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการปี 2565 

  เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 



วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นายแพทย์สุวนิ ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นางสาวมณสุธาทพิ มลาอัครนันท์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบ ริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 
299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นสามัญจ านวน 15,741,465 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เหน็ด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 



วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….)    (……………………………………….)  

       

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….)    (……………………………………….)  
 

 



หมายเหตุ 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 

(1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท…………………………………………………จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมผู้จอง
หุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ทีประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ 
ห้องประชุมบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

------------------- 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 

 วาระที…่……………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 



 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 

 วาระท่ี………………….เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เหน็ด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 



 

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักลา่วทัง้หมด ต้องยงัไมห่มดอายกุารใช้งาน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผู้แทนนติิบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ผู้แทนนิติบุคคลน าส่งส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การมอบฉันทะ 

 แนะน าให้ใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ 

 ในวนัจดัประชมุ บริษัทได้จดัให้มอีากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ/ได้รับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน
โดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและบคุคลซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 



 

 

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.) 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่ผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศมอบอ านาจให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่คสัโตเดียนมอบอ านาจการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การ
มอบอ านาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของคสัโตเดียน โดยลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคัสโตเดียน 

(4)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบบัมิได้ท าขึน้เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ และต้อง
ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดท าขึน้ในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดย  
โนตารีพบัลคิ 

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน 

1. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. นายวิบลูย์ พจนาลยั  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานที่เก่ียวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายงับริษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
และลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

 



  

ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

1.   รศ.ดร. วิชิต อู่ อ้น 

ต าแหนง่       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  30/122 สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

ต าแหนง่   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565และวาระที่  7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

3. นายวิบูลย์ พจนาลัย 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ      45 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่  5 เร่ือง พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565) 

 

  

 


