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ติดอากร

แสตมป์ 20 

บาท 

 
 

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

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

ขำ้พเจำ้........................................................................................ ....................................สัญชำติ............................................................ 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................ ............................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั.................................................... .......รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั....................................................................... 

เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั............................................................................................... ...........................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.....................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................... .............เสียง ขอมอบฉนัทะให้ 
 (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) ....................นำยก ำชยั บุญจิรโชติ............................................................................................................อำย.ุ..............59.................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี......967....ม.1.....ถนน...........................-.........................................ต ำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................. 
อ ำเภอ/เขต..........ขำณุวรลกัษบุรี........................จงัหวดั.................ก ำแพงเพชร........................................ .......รหสัไปรษณีย.์.....62140............ 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี1/2564 
ในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขำ้พเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 
   หุ้นสำมญั.......................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.................................เสียง 

ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
(1)  วำระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 (2)  วำระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ือง 
ทุนจดเทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ 

และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 



 

  
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากจ านวนเดิม 7 ท่าน เป็นจ านวน 8 ท่าน โดยมอบอ านาจ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 (4)      กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
  

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
 

 

  

หมายเหตุ :  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นปรำกฏช่ือใน
ทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะคือ 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บ

อนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำย
เดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียง
ได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้

ขำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค ตำมแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

ในวนัพุธ ท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น ดว้ย 

 
(1)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
  

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 


