
หนาที่ 1 ในจํานวน 4 หนา 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการคา 
เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2550 

 
เขียนที่_____________ 
วันที_่_____________ 

 
(1) ขาพเจา_______________________________________________สัญชาติ__________ 
 อยูบานเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ตําบล/แขวง ___________ 
 อําเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย  _____________ 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากดูแลหุน  (Custodian) ใหกับ ____________________________ 
 ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บมจ. โตโย – ไทย คอรปอเรชั่น   
 โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ____________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ____________เสียง  ดังนี้ 
  หุนสามัญ__________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั__________________เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั__________________เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให 
 (1) _______________________________________________ อายุ ____________ ป 
 อยูบานเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ตําบล/แขวง ___________ 
 อําเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย  __________ หรือ 
 (2) _______________________________________________ อายุ ____________ ป 
 อยูบานเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ตําบล/แขวง ___________ 
 อําเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย  __________ หรือ 
 (3) _______________________________________________ อายุ ____________ ป 
 อยูบานเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ตําบล/แขวง ___________ 
 อําเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย  _____________ 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท  2701 - 2703 ชั้น 27 อาคาร
เสริมมิตรทาวเวอร เลขที่ 159/41-44  ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย     

 
(3) ขาพเจาขอมอบฉนัทะ ใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี้  ดังนี้  
  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุนทั้งหมดทีถ่ือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  มอบฉนัทะบางสวนคือ  
  หุนสามัญ_________________หุน และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได_________________เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ_______________ หุนออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________ เสียง 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 



หนาที่ 2 ในจํานวน 4 หนา 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้  
 (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2557 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบป 2557 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 4 : พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดํานินงานของป 2557 เพื่อการจายเงินปนผล 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    5.1 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด  
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
    5.2 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  6.2.1 นายฮิโรโนบุ  อิริยา 
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  6.2.2 นายพิริยะ  วองพยาบาล 
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
     6.2.3 นางทิวา  จารึก 
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  วาระที่ 7 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร  
   สําหรับป 2558 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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วาระที่ 8 : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสาํหรบัป 2558 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ช่ือบริษัท) 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 1 (ช่ือขอบังคับ), ขอ 2 (นยิามศัพท “บริษทั”) และ 
ขอ 53 (ดวงตราบริษัท) 

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน 
 เสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน  
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว หรือระบไุวไมชัดเจน หรือในกรณทีี ่       

ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะ มสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 
  กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทกุประการ  
 
 
     ลงชื่อ_____________________________________ผูมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
     ลงชื่อ____________________________________ผูรับมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
     ลงชื่อ____________________________________ผูรับมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
     ลงชื่อ____________________________________ผูรับมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
 
หมายเหตุ : 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งให คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากเทานั้น  
2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคอื   
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการลงคะแนนเสียงได  
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ  บริษัท โตโย – ไทย คอรปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน)  

 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2558 ในวันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษทั  2701 - 2703 ชัน้ 
27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร เลขที่ 159/41-44  ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
  
 
   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     เห็นดวย      ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 


