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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
……………………………....................... 

 

 เขียนท่ี..................................................................... 

 วนัท่ี................เดือน..........................พ.ศ................ 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................................................  
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี........................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ.......................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)            นางดยันา        บนุนาค                                                                          อาย ุ                     65                   ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี             8/34  ซอยวภิาวดี 17           ถนน                 วภิาวดี-รังสิต                  ต าบล/แขวง                 จตจุกัร                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                 
อ าเภอ/เขต               จตจุกัร                                จงัหวดั              กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย์     10900              หรือ 

 (2)            นายเชษฐ์        ภทัรากรกลุ                                                                    อาย ุ                     68                   ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี             21  ซอยสถิตยทุธการ 1       ถนน                 ตวิานนท์ 48                     ต าบล/แขวง                ทา่ทราย                  .                             
อ าเภอ/เขต               เมือง                                  จงัหวดั              นนทบรีุ                            รหสัไปรษณีย์     11000              หรือ 

  (3)....................................................................................................................... อาย.ุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (4).......................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (5)........................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์............................................. 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขท่ี 494 ถนนราชด าริ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั.............................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ..........................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...............................................เสียง 

                                                                                    รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด.......................................เสียง 

ผูม้อบฉนัทะ
ปิดอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 วาระที่ 1     รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2559 ที่ผ่านมา 

 
 วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เหน็ด้วย.................................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.............................เสียง         งดออกเสียง.........................เสียง 
 

 วาระที่ 3      พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2559 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เหน็ด้วย.................................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.............................เสียง         งดออกเสียง.........................เสียง 
 

 วาระที่ 4  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) นายสุรพล  กุลศริิ            
     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
(2) นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน    
     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
(3) นายอภนัินท์  เกลียวปฏินนท์    

    เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
(4) ศ.ดร.อัญญา  ขันธวทิย์    

    เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระที่  5    พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เหน็ด้วย.................................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.............................เสียง         งดออกเสียง.........................เสียง 
 

 วาระที่  6   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เหน็ด้วย.................................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.............................เสียง         งดออกเสียง.........................เสียง 
 

 วาระที่  7   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เหน็ด้วย.................................เสียง           ไม่เหน็ด้วย.............................เสียง         งดออกเสียง.........................เสียง 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

 
 

   ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.............................................................)  
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  
 ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก 
 จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบ 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขท่ี 494 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

.............................................. 
 

 วาระที่..............เร่ือง...................................................................................................................... ............................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
 
 วาระที่..............เร่ือง...................................................................................................................... ............................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
 
 วาระที่..............เร่ือง...................................................................................................................... ............................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง.................................................................... ................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง...................................................................................................................... ............................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
 

 วาระที่ ..............เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
  
  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................... ......................... 

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
  
  ช่ือกรรมการ......................................................................................................... .......................................... 

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
  
  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................... ......................... 

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
  
  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................... ......................... 

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
  
  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................... ......................... 

     เหน็ด้วย........................เสียง          ไม่เหน็ด้วย......................เสียง          งดออกเสียง.....................เสียง 
   


