
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค . (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  
คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

 
 เขียนท่ี   ………………………...………………………... 
              วนัท่ี …….…… เดือน …………….… พ.ศ. ………... 

 (1) ข้าพเจ้า ……………........................................................................……………………………………………………. 
สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี .....…………….………..  ถนน ……………..…………...………..…… ตําบล/แขวง ……….……....……………… 
อําเภอ/เขต .................................................... จงัหวดั   ………………………………….…  รหสัไปรษณีย์   ........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั................................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยวาโก้ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม .........…………………………… หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………. เสียง ดงันี ้    
 หุ้นสามญั............................................................ หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสยีง 
 หุ้นบริุมสิทธิ......................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสยีง 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้   
 (1) …………...……………………………………………………..……..…….……  อาย ุ ……………………..….. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ตําบล/แขวง ……………………………………… 
อําเภอ/เขต ………….………………… จงัหวดั …..…………………………….……. รหสัไปรษณีย์  …………………...……………หรือ 

 (2) …………...……………………………………………………..……..…….……  อาย ุ ……………………..….. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ตําบล/แขวง ……………………………………… 
อําเภอ/เขต ………….………………… จงัหวดั …..…………………………….……. รหสัไปรษณีย์  …………………...……………หรือ 

 (3) …………...……………………………………………………..……..…….……  อาย ุ ……………………..….. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ตําบล/แขวง ……………………………………… 
อําเภอ/เขต ………….………………… จงัหวดั …..…………………………….……. รหสัไปรษณีย์  …………………...……………….. 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุผู้จองหุ้น / การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 43 ในวนัท่ี  23  เมษายน  2555  เวลา  11.00  นาฬิกา  ณ  ห้องเจ้าพระยา  1  โรงแรมมณเฑียร    
ริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย  
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
    หุ้นสามญั..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ...................... เสยีง 
    หุ้นบริุมสิทธิ...........................หุ้น และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ...................... เสยีง 
  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด...........................เสียง 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
   (1)  วาระที่ 1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 42 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2554 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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  วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานกจิการค้าในรอบปีที่ผ่านมา   

     วาระที่ 3 เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

     วาระที่ 4 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

  (2)  วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกรรมการที่
ลาออก และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    วาระที่  5.1 เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกรรมการ 
                                                     ที่ลาออก 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     ช่ือกรรมการ  นายอะกิฮิสะ  นากาโน   .         
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ช่ือกรรมการ  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา             .                                      
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ช่ือกรรมการ  รศ.นเรศร์ เกษะประกร           . 
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ช่ือกรรมการ  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต        .  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ช่ือกรรมการ  นางศรัณยา จินดาวณิค            . . 
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  
     ช่ือกรรมการ  นายกฤช ฟอลเลต็                .. . 
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  

    วาระที่ 5.2 เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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    วาระที่ 6 เร่ือง พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

    วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมิสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

            
 ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
   ( ) 

 ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (  ) 

  ลงช่ือ     ……………………………………………………..   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (  ) 

  ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (  ) 

หมายเหต ุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  ไทยวาโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ในการประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 43 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00  นาฬิกา  ณ ห้อง
เจ้าพระยา 1  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึ
เลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

 

วาระที่  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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 วาระที่  ………………………  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  
  ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
     เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................  
    เหน็ด้วย................เสยีง   ไมเ่หน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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