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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
-------------------------------- 

เขียนที…่……………………………………………. 
วันท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………...............………........................………………สญัชาติ………......…..………………..………. 
อยู่บ้านเลขที…่……...................……ถนน…………….........................……………………ต าบล/แขวง……………...…….………………..……………. 
อ าเภอ/เขต………………...................……….จังหวัด…………………............……………….รหัสไปรษณีย์………..…………..…………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ…………...........................……………………………………………...... 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 (2)  ขอมอบฉันทะให ้
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ….....……ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..................................…..……... 
ถนน………………....................…………..ต าบล/แขวง…….…....................…….…………….อ าเภอ/เขต……….......………………...………………. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ….....……ปี อยู่บ้านเลขท่ี……................................………...…... 
ถนน………………....................…..……...ต าบล/แขวง……....................…………..….……….อ าเภอ/เขต………………….......…………….……….. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…….....……ปี อยู่บ้านเลขที…่………..................................……… 
ถนน……………....................…….…..…..ต าบล/แขวง…………....................………….…….อ าเภอ/เขต…….…………………….....…………..……. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม วิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์  
โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้  

  □  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 □  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
  □  หุ้นสามัญ  หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  □  หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด   เสียง 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้ 

□  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
                                 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

□  วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จาก
เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 37 ข้อ เพ่ิมอีก 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

□  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

□  วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จาก 215,999,890.25 บาท เป็น 214,963,785.50 บาท 
โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการจ่ายปันผล จ านวน  22,248  หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการรองรับการใช้สิทธิ PPS-W1 จ านวน 4,122,171 หุ้น รวมเป็นจ านวน 4,144,419 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

□  วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 214,963,785.50 บาท เป็น 279,452,921.00 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง           
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□  วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลกัทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
         □  เห็นด้วย...............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง              
 
□  วาระที่ 7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 

                 ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
              (……………………………………….) 

หมายเหต ุ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 
ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

-------------------------------- 

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

 

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

 

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

 

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

 

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง       

 

 


