
   

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  

(แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทย 
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้  
เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที� ...................................................................
วนัที� ........... เดอืน........................... พ.ศ. .............. 

1. ขา้พเจา้ ......................................................................... สาํนกังานตั �งอยู่เลขที� .............................................. 
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ................................................ 
จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูล
หุน้ (Custodian) ใหก้บั .................................................................. ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จาํนวนรวมทั �งสิ�น ......................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................เสยีง 

 2. ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) ................................................................................. อายุ ................. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................   
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ..................................... อาํเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย.์................................... หรอื 
 (2) ................................................................................. อายุ ................. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................   
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ..................................... อาํเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย.์................................... หรอื 
 

 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2560 ในวนัที� 8 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ี เลขที� 99 ถนน

ปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�
อื�นดว้ย 

 3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี� ดงันี� 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื  
 หุน้สามญั                                  หุน้  
 มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้          เสยีง 

 4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั �งนี� ดงันี� 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการลงทุนสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัยอ่ย  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 
 

ตดิอากร

แสตมป์ 

20 บาท 



   

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึ�งเป็น

ผูบ้ริหารระดบัสูง ประจาํปี 2559 

ก. เงินรางวลัประจาํปีของคณะกรรมการ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 
 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 

ข. เงินรางวลัประจาํปีของกรรมการซึ�งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 

วาระที� 4. พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัประจาํปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการ         

ซึ�งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  

ก. เงินรางวลัประจาํปีของคณะกรรมการ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 
 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 

ข. เงินรางวลัประจาํปีของกรรมการซึ�งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 

วาระที� 5. เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย   เสยีง   งดออกเสยีง   เสยีง 

 �. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี� ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั �นไมถู่กตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 �. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีที�ที�ประชมุมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลง 
หรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบ ุ 
ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์ และเป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงชื�อ  ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัที� .........../............/..........  

 

ลงชื�อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัที� .........../............/..........  



   

 

 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค นี�ใชเ้ฉพาะกรณทีี�ผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ใหเ้ท่านั �น 
2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

– หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
– หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตั �งกรรมการ สามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุด หรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีี�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 

1/2560 ในวนัที� 8 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬกิา ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที� 99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวา
ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

วาระที� .................. เรื�อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที� .................. เรื�อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที� .................. เรื�อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที� .................. เรื�อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที� .................. เรื�อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี� 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 


