
   

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

เขยีนที� ............................................................................ 

       วนัที� ..............เดอืน ................................... พ.ศ. ................ 
  

( 1 ) ขา้พเจา้ .............................................................................................สญัชาต.ิ.........................อยู่บา้นเลขที� ...................................... 
ถนน ............................................................ตําบล/แขวง ..................................................... อําเภอ/เขต....................................................................
จงัหวดั..........................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์......................................................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................................. 

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั............................................................ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล.......................................................................จํากดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั �งสิ�นรวม................................................... หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................................เสยีง ดงันี� 

หุน้สามญั...............................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................................เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ.ิ..........................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................................เสยีง 

 

 ( 2 ) ขอมอบฉนัทะให ้
  1..........................................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�................................ถนน ....................................................................ตําบล/แขวง ........................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................หรอื 

 

 21..........................................................................................................................................................อาย.ุ...............................ปี  
อยู่บา้นเลขที�................................ถนน ....................................................................ตําบล/แขวง ........................................................................... 

อําเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................หรอื 

 

 1..........................................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�................................ถนน ....................................................................ตําบล/แขวง ........................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................. 
 

คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชมุบริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3  เลขที� 90 หมู ่1 

ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

 ( 3 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี�  ดงันี� 
    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี� ดงันี� 

       มอบฉนัทะบางส่วน  คอื 

  หุน้สามญั....................................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.....................................เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ.ิ...............................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.....................................เสยีง 

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั �งหมด..................................................................เสยีง 
 

 ( 4 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี�  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

วาระที�  1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 

 
 
 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



  
วาระที�  2   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

วาระที�  4  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

การแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 
 

1. ชื�อกรรมการ  นายประภาส     ชติุมาวรพนัธ์    

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

2. ชื�อกรรมการ  นายณรงค ์      เจนลาภวฒันกลุ 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

3. ชื�อกรรมการ  นายชนะชยั      ชติุมาวรพนัธ์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

4. ชื�อกรรมการ  นายพลัลภ      เหมะทกัษิณ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชื�อกรรมการ  นางเยาวนุช      เดชวิทกัษ์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

 วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

วาระที�  7  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 28. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

        เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

 



  
วาระที�  8  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั �น 
ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุม                      
มกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื�องอื�นใดนอกเหนือจากที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม                
ให้ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควรกจิการใดที�ผู ้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม                  
เว้นแต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงชื�อ .............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 

ลงชื�อ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 

ลงชื�อ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 

ลงชื�อ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี�ใชเ้ฉพาะกรณทีี�ผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �ง ใหค้สัโตเดยีน  
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั �น 
2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  

  (1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
  (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
    3.  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ     
      แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
  4. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 
  5. ในกรณทีี�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ 
     หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 26 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัชั �น 3 
เลขที� 90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130   หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั 

เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

 

 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

       
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

 


