
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

            

        เขยีนท่ี_________________________________ 

       วนัท่ี_____เดือน____________________ปี____________ 

1.  ขา้พเจา้__________________________________________________สญัชาติ____________________________ 

ส านักงานตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี________________ถนน________________________ต าบล/แขวง__________________________ 

อ าเภอ/เขต________________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์__________________ 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั___________________________________________ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม_______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สามญั______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)_________________________________________อาย_ุ____________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต าบล/แขวง_____________________________อ าเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (2)_________________________________________อาย_ุ____________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต าบล/แขวง_____________________________อ าเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (3)_________________________________________อาย_ุ____________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต าบล/แขวง_____________________________อ าเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร ์4-5 อาคารอิมแพค    

ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป

ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

 

3. ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี  

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

 �หุน้สามญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

�หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________________________เสียง 

 

 

 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 



4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 

   8 เมษายน 2559 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2559 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

� การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

� การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 (1)ช่ือกรรมการ พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ต าแหน่งกรรมการอิสระ 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

 (2)ช่ือกรรมการ นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ  ต าแหน่งกรรมการอิสระ 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

(3) ช่ือกรรมการ รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ต าแหน่งกรรมการอิสระ 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 

  



 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

           (____________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 



ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร ์

4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
 

วาระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

�เห็นดว้ย_____________เสียง �ไม่เห็นดว้ย______________เสียง�งดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

�เห็นดว้ย_____________เสียง �ไม่เห็นดว้ย______________เสียง�งดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

�เห็นดว้ย_____________เสียง �ไม่เห็นดว้ย______________เสียง�งดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

�เห็นดว้ย_____________เสียง �ไม่เห็นดว้ย______________เสียง�งดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

�เห็นดว้ย_____________เสียง �ไม่เห็นดว้ย______________เสียง�งดออกเสียง_____________เสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 

           

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

          (____________________________________) 

           

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (___________________________________) 


