
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

  
 เขียนที่ ………………………………………. 
  

 วันที่ ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ……… 

 
ติดอากร
แสตมป 
20 บาท 

  
 1.  ขาพเจา …………………………………………………….……. สัญชาติ ……………………………………... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ………..………ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง………………………………………… 
อาํเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………….. 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ…………………………………………………………….. 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม…………………………………..หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………………..เสียง 
 2. ขอมอบฉันทะให  
                        …………………………………………………………..………อายุ  ……………  ป     
อยูบานเลขที่ ……………….. ถนน  ………………………ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………….. 
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ 
                        …………………………………………………………..………อายุ  ……………  ป     
อยูบานเลขที่ ……………….. ถนน  ………………………ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………….. 
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ   
                       …………………………………………………………..………อายุ  ……………  ป     
อยูบานเลขที่ ……………….. ถนน  ………………………ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………….. 
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย ……………………………..  
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
วิสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม พินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 
   หุนสามัญ……………………………หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน…………………………เสียง 

               4.   ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี  ดังนี้ 
        
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 



  

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
                          
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 

วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 
  ของบริษัท ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 

วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายเงินปนผลระหวางการในรูปของหุน
 ปนผล (Stock Dividend) 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 
วาระที่ 6   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 

 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ    
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 
 6.  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 



  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผูมอบฉันทะ 
            (…………..……………………  )    
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผูรับมอบฉันทะ 
            (…………..……………………  )    
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผูรับมอบฉันทะ 
            (…………..……………………  )    
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผูรับมอบฉันทะ 
            (…………..……………………  )    
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 
                  การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุม พินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

……………………………………….. 
 
วาระที่…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 
วาระที่ …………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 

(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…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                      เห็นดวย ……………….เสียง  ไมเห็นดวย ………………เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง 
 
วาระที่ …………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 

(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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