
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค . (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

 
 เขียนท่ี   ………………………...………………………... 
              วันท่ี …….…… เดือน …………….… พ.ศ. ………... 

 (1) ขาพเจา ……………........................................................................……………………………………………………. 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี .....…………….………..  ถนน ……………..…………...………..…… ตําบล/แขวง ……….……....……………… 
อําเภอ/เขต .................................................... จังหวัด   ………………………………….…  รหัสไปรษณีย   ........................................ 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกบั................................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม .........…………………………… หุน    และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………. เสียง ดังน้ี     
 หุนสามัญ............................................................ หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................เสยีง 
 หุนบุริมสิทธิ......................................................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................เสยีง 

 (2)  ขอมอบฉันทะให   
 (1) …………...……………………………………………………..……..…….……  อายุ ……………………..….. ป  
อยูบานเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ตําบล/แขวง ……………………………………… 
อําเภอ/เขต ………….………………… จังหวัด …..…………………………….……. รหัสไปรษณีย  …………………...……………หรือ 

 (2) …………...……………………………………………………..……..…….……  อายุ ……………………..….. ป  
อยูบานเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ตําบล/แขวง ……………………………………… 
อําเภอ/เขต ………….………………… จังหวัด …..…………………………….……. รหัสไปรษณีย  …………………...……………หรือ 

 (3) …………...……………………………………………………..……..…….……  อายุ ……………………..….. ป  
อยูบานเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ตําบล/แขวง ……………………………………… 
อําเภอ/เขต ………….………………… จังหวัด …..…………………………….……. รหัสไปรษณีย  …………………...……………….. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูจองหุน / การ
ประชุมผูถอืหุนสามัญ / วิสามัญ คร้ังท่ี 42 ในวันท่ี  25  เมษายน  2554  เวลา  11.00  นาฬิกา  ณ  หองเจาพระยา  1  โรงแรมมณเฑียร    
ริเวอรไซด  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดวย  
 (3) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
  มอบฉันทะบางสวน คือ 
    หุนสามัญ..............................หุน และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ...................... เสยีง 
    หุนบุริมสิทธิ...........................หุน และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ...................... เสยีง 
  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด...........................เสียง 

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
   (1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่41 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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  วาระที ่2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา   

     วาระที ่3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

     วาระที ่4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

  (2)  วาระที ่5 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

    วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
     ชื่อกรรมการ  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต               . 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ  นายบุญดี  อํานวยสกลุ           .                                      
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ  นายอํานวย          บาํรุงวงศทอง          . 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ  นายอิคูโอะ  โอตานิ            .  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช            . . 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  

    วาระที ่ 5.2  เรือ่ง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

    วาระที ่6  เรื่อง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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    วาระที ่7 เรื่อง พจิารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตองและไมถอืเปนการลงคะแนนเสียงของผูถอืหุน 
 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมิสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

            
 ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูมอบฉนัทะ 
   ( ) 

 ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูรับมอบฉันทะ 
   (  ) 

  ลงชื่อ     ……………………………………………………..   ผูรับมอบฉันทะ 
   (  ) 

  ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูรับมอบฉันทะ 
   (  ) 

หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1)  หนังสือมอบอาํนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุม ผูจองหุน / การประชุมผูถือหุนสามัญ / วิสามัญ คร้ังท่ี 42 ในวันท่ี 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ หองเจาพระยา 1
โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน
เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระที ่ ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที ่ ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที ่ ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที ่ ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที ่ ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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 วาระที ่ ………………………  เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  
  ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เห็นดวย................เสยีง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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