
 

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

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

 (1) ข้าพเจา้ ……………....................................................................... .……………………………………………………. 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี .....…………….………..  ถนน ……………..…………...………..…… ต าบล/แขวง ……….……....……………… 
อ าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด   ………………………………….…  รหัสไปรษณีย์   ........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ................................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม .........…………………………… หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………. เสียง ดังนี ้    
 หุ้นสามัญ............................................................ หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ......................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 

 (2)  ขอมอบฉันทะให้   
 (1) …………...……………………………………………………..……..…….……  อายุ ……………………..….. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ต าบล/แขวง ……………………………………… 
อ าเภอ/เขต ………….………………… จังหวัด …..…………………………….……. รหัสไปรษณีย์  …………………...……………หรือ 

 (2) …………...……………………………………………………..……..…….……  อายุ ……………………..….. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ต าบล/แขวง ……………………………………… 
อ าเภอ/เขต ………….………………… จังหวัด …..…………………………….……. รหัสไปรษณีย์  …………………...……………หรือ 

 (3) …………...……………………………………………………..……..…….……  อายุ ……………………..….. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี …………….……........ ถนน ......…….…………………………... ต าบล/แขวง ……………………………………… 
อ าเภอ/เขต ………….………………… จังหวัด …..…………………………….……. รหัสไปรษณีย์  …………………...……………….. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้จองหุ้น / การ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งท่ี 48 ในวันท่ี  24  เมษายน  2560  เวลา  15.00  นาฬิกา  ณ  ห้องเจ้าพระยา  2  โรงแรมมณเฑียร    
ริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย  
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังน้ี 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามัญ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ...................... เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธิ...........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ...................... เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด...........................เสียง 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
    วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสยีง   ไม่เห็นด้วย.............เสยีง           งดออกเสียง...............เสียง 
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  วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2559  

     วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

     วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

     วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     ชื่อกรรมการ  นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต             .         
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ  นายมาซายะ      วากาบายาชิ        .                                      
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ  นายบุญดี   อ านวยสกุล          . 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ  นางอรอนงค์   แสงพุ่มพงษ์          .  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ  นายกฤช   ฟอลเล็ต                . . 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  

    วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

    วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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    วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมิสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

            
 ลงชื่อ …………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ 
   ( ) 

 ลงชื่อ …………………………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

  ลงชื่อ     ……………………………………………………..   ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

  ลงชื่อ …………………………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที ่48 ในวันท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา  ณ ห้องเจ้าพระยา 
2  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

วาระที่  ………………………  เรือ่ง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เรือ่ง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เรือ่ง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เรือ่ง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่  ………………………  เรือ่ง …………………………………………………………………………….……. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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 วาระที่  ………………………  เรือ่ง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ่) 

  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
     เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เหน็ด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
     เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
     เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
     เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสยีง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง  
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
     เหน็ด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................  
    เห็นด้วย................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง           งดออกเสียง...............เสียง 
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