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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.   
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1)  ข้าพเจ้า............................................................................... ...................................................... 
ส านักงานต้ังอยู่เลขที่......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง............. ................... 
อ าเภอ/เขต............................................................ จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์...................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)  ให้กับ .............................................................. 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ            บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง 
  หุ้นสามัญ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง 
 (2)  ขอมอบฉันทะให้ 
  1. ชื่อ.......................................................................................................... อายุ ......... .....................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต าบลแขวง................................  
อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............. .........  หรือ 
  2. ชื่อ.......................................................................................................... อายุ ......... .....................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต าบลแขวง................................ 
อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............. .........  หรือ 
  3. ชื่อ.......................................................................................................... อายุ ..............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต าบลแขวง.......... ...................... 
อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............. .........  หรือ 
  4. ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 52 ปี สัญชาติไทย  
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  หรือ 
  5. รองศาสตราจารย์  ดร.ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 45 ปี 
สัญชาติไทย  900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120   หรือ 
  6. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 50 ปี  สัญชาติไทย   
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   หรือ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์   ภัทรธรรมมาศ   (กรรมการอิสระ)  อายุ 51 ปี  สัญชาติไทย  900/15  
อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  หรือ  
  8. นายจักรธาร   โยธานันท์   (กรรมการอิสระ) อายุ 46 ปี สัญชาติไทย  900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ 
ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ    
  9. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์   (กรรมการอิสระ)  อายุ 44  ปี  สัญชาติไทย  900/15  อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ 
ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120    
 

อากรแสตมป ์
20 บาท 



 หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 
5  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  
หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

            มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ 

  หุ้นสามัญ..................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................เสียง 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ....................................................................เสียง 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  2   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไข 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ 
  บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ครั้งที่ 4 (CEN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้     
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่      
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
  ลงช่ือ                                                                                             ผู้มอบฉันทะ 
              (                                                                                      ) 
 
 

ลงช่ือ                                                   ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                                  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                                            )   (                                                                             ) 
 
 

ลงช่ือ                                                   ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                                  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                                            )   (               ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล                       ) 
 
 

ลงช่ือ                                                   ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                                  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (            รศ.ดร.ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์                       )      (           นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์                       ) 
 
 

ลงช่ือ                                                   ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                                  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (         ผศ.ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ                  )     (               นายจักรธาร  โยธานันท์                           ) 
 

ลงช่ือ                                                              ผู้รับมอบฉันทะ 
(                 นายชาตรี    ศรีอุทารวงค์                           ) 
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หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ

และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง   
ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559  ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

วิมานทิพย์  ชั้น 5  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร   หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
 
วาระที่  .................................  เร่ือง  ......................................................................... .............. 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  .................................  เร่ือง  ......................................................................... .............. 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  .................................  เร่ือง  ......................................................................... .............. 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  .................................  เร่ือง  .......................................................................................  
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 


