
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

                   เขียนท่ี_____________________________________ 

                   วนัท่ี_____เดือน____________________ปี________ 

 

1.  ข้าพเจ้า __________________________________________________________________________________________ 

 อยูบ้่านเลขท่ี _______________________________________________________________________________________ 

สญัชาต ิ____________________________________________________________________________________________ 

 

2. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

 โดยถือหุ้นสามญั  ________________________จํานวนทัง้สิน้รวมหุ้น 

 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 

 (1) นาย / นาง / นางสาว___________________________________________________________อาย ุ_______________ ปี 

 อยูบ้่านเลขท่ี________________ถนน__________________________________ ตําบลแขวง______________________ 

  อําเภอ/เขต________________________จงัหวดั__________________________ รหสัไปรษณีย์________________ หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว___________________________________________________________อาย ุ_______________ ปี 

 อยูบ้่านเลขท่ี________________ถนน__________________________________ ตําบลแขวง______________________ 

  อําเภอ/เขต________________________จงัหวดั__________________________ รหสัไปรษณีย์_________________หรือ 

 (3) นาย / นาง / นางสาว ___________________________________________________________________อาย ุ

_________________ ปี 

 อยูบ้่านเลขท่ี________________ถนน__________________________________ ตําบลแขวง______________________ 

  อําเภอ/เขต________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย์________________ หรือ 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวนัท่ี 31 มีนาคม พ .ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอร่ัม 1 อิมแพค

เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปลูา่ ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืน 

 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ   หุ้นสามญั________________หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ _____________เสยีง 

 

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  

     1 มีนาคม  2556 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย _____________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง _______________ 

 

 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
 



วาระที่ 2   รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ____________ 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2556 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ____________ 

 

 วาระที่ 4   พิจารณาการจัดสรรกาํไรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล  

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ____________ 

 

 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ____________ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ______ 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     (1) ช่ือกรรมการ   นายวงัสนัต์  ภาณดุลุกิตติ 

 เห็นด้วย _____________  ไมเ่ห็นด้วย__________  งดออกเสยีง ______ 

(2) ช่ือกรรมการ   นายธนัวา  เลาหศิริวงศ์  

 เห็นด้วย _______________ ไมเ่ห็นด้วย__________  งดออกเสยีง ______ 

 

 วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ประจาํปี 2557 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย___________  งดออกเสยีง ___________ 

 

 วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจาํปี 2557 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ____________ 

 

  

 

 



วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย ________________  ไมเ่ห็นด้วย____________  งดออกเสยีง ____________ 

 

6. การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีง

นัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

7. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง ใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ

เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉั นทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

                ลงช่ือ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

                 (____________________________________) 

 

 

                ลงช่ือ_________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

  (1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่

 สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ

 ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 


