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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

………………………………………………. 
 

เขียนที่   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 

 

      วันที่……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 

 

(1) ขาพเจา………………………...................................….......………………………………………………...สัญชาติ…….....……………………… 

อยูบานเลขที่………………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตําบล/แขวง…………….....................…………….………….. 

อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย………………………………..….. 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ .......................................................................... ซึ่งเปน  

ผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ..................................................... หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................................... เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ…………………..…………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………...………………..เสียง 

 หุนบุริมสิทธ…ิ………………….……....หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………….…….……..เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 

(1) .................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่................................ ถนน................................ 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.......................  หรือ 

(2) ....................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่................................ ถนน................................ 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.......................  หรือ 

(3) ....................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่................................ ถนน................................ 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย.......................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.  ณ  หองคริสตัลฮอลล เอ ชั้น 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 

แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ………………...………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………...………………..เสียง 

 หุนบุริมสิทธ…………...…………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…..……………….เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทัง้หมด .................................. เสียง 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุด 

              เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดวย.................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายสุโรจน ศุภสวสัดิ์กุล 

 เห็นดวย................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ : นายอนันต เลาหเรณู 

 เห็นดวย................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ : นายสมชาย โลหวิสุทธ 

 เห็นดวย................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
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 วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอืวาการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 
 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(1.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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