
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
เขียนที่............................................. 

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ................ 
 (1) ข้าพเจ้า............................................................สัญชาต.ิ...............................อยู่บ้านเลขที่............. 
ถนน..................................................ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.............................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย…์……………………………………….. 
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี  จ ากัด(มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ.....................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง 
 หุ้นบุริมสทิธิ..................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉันทะให ้
    (1) ...................................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที.่.................ถนน
...............................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด
................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ 
    (2) ...................................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที.่.................ถนน
...............................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด
................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ 
    (3) ...................................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที.่.................ถนน
...............................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด
................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2556  ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ  ชั้น 3  
โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ้ ดังนี ้   
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

 
 

    หุ้นสามัญ....................................หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................เสียง 
      หุ้นบรุิมสิทธ.ิ................................หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.................เสียง 
    รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.........................................................เสียง 
  

              วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 และรายงานการ 
                         ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2555 
                  (ก) ใหผู้้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง...............เสียง 
    

    วาระท่ี 2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
                  (ก) ใหผู้้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                   (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง..............เสียง 
 

    วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี  
                31 ธันวาคม 2555 

                  (ก) ใหผู้้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง...............เสียง 
 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 
                (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง...............เสียง 
 

 

 วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัตแิตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม           
              ก าหนดวาระ 
(ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เหน็ด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง..........เสียง 
                  การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง..........เสียง 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

      

      

      

      

      

      



 

 
 

                   การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
      ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง............เสียง 
         ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง..............เสียง 
                   ชื่อกรรมการ....................................................................................... 
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง...............เสียง 
        ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง...............เสียง 

  

 วาระท่ี 6.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 

                (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง..............เสียง 
 
 วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2556 

                (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.............เสียง 
 

    วาระท่ี 8.  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง..............เสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ว่า  
                    การลงคะแนนเสยีงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้ 

                (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

      



 

 
 

 (6)  ในกรณทีี่ข้าพเจ้ามิได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไม่ชัดเจน  
หรือในกรณทีี่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
    (................................................................) 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
    (................................................................) 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
    (................................................................) 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
    (................................................................) 
หมายเหตุ 
1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งต้ัง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ  
(1)หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2)หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกทางลงคะแนนเสียงได้ 
4.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รบัมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มได้ในใบ
ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแบบ 
 
 



 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
   การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี  จ ากัด(มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ  ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา  และสถานท่ีอื่น 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

              เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

      

      

      



 

 
 

                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 
                    วาระท่ี........เรื่องเลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
    ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
     ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
     ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
    ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
    ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
    ชื่อกรรมการ.......................................................................................  
            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 
 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 

                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระท่ี........เรื่อง............................................................................................................................. 
                  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย.....................เสียง         งดออกเสียง.....................เสียง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


