
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค . (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

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

 (1) ขาพเจา ……………........................................................................……………………………………………………. 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี .....…………….………..  ถนน ……………..…………...………..…… ตําบล/แขวง ……….……....……………… 
อําเภอ/เขต .................................................... จังหวดั   ………………………………….…  รหัสไปรษณีย   ........................................ 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ................................................................................................... 
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  …………………...……………….. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูจองหุน / การ
ประชุมผูถือหุนสามัญ / วิสามัญ คร้ังท่ี 46 ในวันท่ี  27  เมษายน  2558  เวลา  15.00  นาฬิกา  ณ  หองเจาพระยา  2  โรงแรมมณเฑียร    
ริเวอรไซด  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดวย  
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  มอบฉันทะบางสวน คือ 
    หุนสามัญ..............................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ...................... เสียง 
    หุนบุริมสิทธิ...........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ...................... เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด...........................เสียง 

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
    วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 45 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2557 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

 
หนา 1 ของจํานวน 5 หนา 
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  วาระท่ี 2 เรือ่ง รับทราบรายงานกิจการประจําป 2557  

    วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

     วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

     วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
     การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
     ชื่อกรรมการ  นายอะสึชิ  ทะบะตะ              .         
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
     ชื่อกรรมการ  นายธรรมรัตน   โชควัฒนา            .                                      
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
    ชื่อกรรมการ  นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต        . 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
     ชื่อกรรมการ  นางศรัณยา   จินดาวณิค           .  
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
     ชื่อกรรมการ  รศ.นเรศร   เกษะประกร          . . 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง  

    วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

    วาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
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    วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมิสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

            
 ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูมอบฉันทะ 
   ( ) 

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

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

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

หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผูจองหุน / การประชุมผูถือหุนสามัญ / วิสามัญ คร้ังท่ี 46 ในวันท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00  นาฬิกา  ณ หอง
เจาพระยา 2  โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 

วาระท่ี  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

วาระท่ี  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

วาระท่ี  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

วาระท่ี  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 

วาระท่ี  ………………………  เร่ือง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    เห็นดวย................เสียง   ไมเห็นดวย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสยีง 
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