
สิ่งที่สงมาดวย 6 
   แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูและหุน) 
              ทายประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการคา 
        เรื่องกําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 
      เขียนที่..................................................................... 

       วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 
 1.ขาพเจา.......................................................................................................................... สัญชาติ.................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่...................................ถนน............................................... ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................................ รหัสไปรษณีย.......................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................................... 
ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท  เมืองไทย ลิสซิ่ง  จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ........................................... หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................................................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................................. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ
ประจําป  2558 ในวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2558  เวลา 13.30 น.  ณ หองกรุงธนบอลลรูม  โรงแรมรอยัล  ริเวอร   เลขท่ี 219  
ซอยจรัญสนิทวงศ  66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่ืนดวย 
 

 3.ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้ 
   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวนคือ 
          หุนสามัญ..........................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง 
 

 4.ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการเขารวมประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 
  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

Duty Stamp 
20 Baht 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป  2557 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงินประจําป  สําหรับรอบปบัญชี  ส้ินสุด วันท่ี 31  ธันวาคม  2557 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรกําไรของบรษิัท  และการจายเงินปนผล  ประจําป  2557 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ : นางกองแกว  เปยมดวยธรรม 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 ช่ือกรรมการ : นายชายนอย  เผื่อนโกสุม 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป  2558 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชี ประจําป  2558  และกําหนดคาสอบบัญชี 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนงัสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
  

 6.  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบคุวามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเทจ็จริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

       ลงช่ือ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนงัสือมอบฉันทะคือ 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน(Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดยีน(Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเปนรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  เมืองไทย  ลิสซิ่ง  จํากัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน บรษิัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ประจําป 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 
เวลา 13.30 น. ณ หองกรุงธนบอลลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร เลขที ่219 ซอยจรัญสนิทวงศ 66/1 ถนนจรัญสนทิวงศ แขวงบางออ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
........................................................................................................................................................... 

 

วาระที่................... เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่................... เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่................... เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่................... เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
         เห็นดวย...................................เสียง    ไมเห็นดวย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
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