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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

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

             
       เขยีนท่ี_________________________________ 

       วนัท่ี_____เดือน____________________ปี____________ 

1.  ขำ้พเจำ้__________________________________________________สญัชำติ____________________________ 

ส ำนักงำนตั้งอยูบ่ำ้นเลขท่ี________________ถนน________________________ต ำบล/แขวง__________________________ 

อ ำเภอ/เขต________________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์__________________ 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั___________________________________________ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม_______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สำมญั______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (2)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (3)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2561 ในวันท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อำคำรอิมแพค        

ชำเลนเจอร ์เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 

เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

3. ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี  

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ  

 หุน้สำมญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________________________เสียง 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 

   20 เมษายน 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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 วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 (1)ช่ือกรรมกำร นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 (2)ช่ือกรรมกำร นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี  ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(3) ช่ือกรรมกำร นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

           (____________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำน้ัน 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 

อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร ์เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

            

     ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

          (____________________________________) 

            

     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (___________________________________) 

 


