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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  
สาํหรับผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั  งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

       
เขียนที	 ______________________________ 

                                                    วนัที	 _____เดือน____________พ.ศ._______ 
 

(1) ข้าพเจ้า _________________________________________________ สญัชาต_ิ_____________________________ 
 อยูบ้่านเลขที	 ________________________________________________________________________________________ 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้กบั _____________________________________________________ 
 ซึ	งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี   จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
        โดยถือหุ้นจํานวนทั 5งสิ 5นรวม_____________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ____________________เสยีง ดงันี 5 
  หุ้นสามญั______________________________   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั _______________________ เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ____________________________  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั _______________________ เสยีง 
 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ	งที	สง่มาด้วย) 

 

  �       (1) ชื	อ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ้่านเลขที	 ________________________ 
      ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต__________________  
      จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ _______________________ หรือ  
 
   �       (2) ชื	อ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ้่านเลขที	 ________________________ 
      ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต__________________  
      จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ _______________________ หรือ  
 
   �       (3) ชื	อ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ้่านเลขที	 ________________________ 
      ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต__________________  
      จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ _______________________ หรือ  
 

   คนใดคนหนึ=งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื	อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัศุกร์ ที= 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3  ชั  น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม 
สุขุมวทิ เลขที= 30 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา 
และสถานที	อื	นด้วย 
(3)   ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั 5งนี 5 ดงันี 5 
 � มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั 5งหมดที	ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 � มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
    � หุ้นสามญั_____________________ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_________________________ เสยีง 
   � หุ้นบริุมสทิธิB___________________หุ้น ออกเสยงลงคะแนนได้เทา่กบั_________________________ เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทั 5งหมด  _________________________ เสยีง 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 5งนี 5 ดงันี 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 62 101/5 

ลาดพร้าว 1 คลองถนน สายไหม 

กรุงเทพมหานคร 10220 

กรุงเทพมหานคร 10320 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม 30 

รามอินทรา 67 คนันายาว 

72 

คนันายาว 



 

 

56 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 

วาระที= 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เมื=อวันที= 25 เมษายน 2557 
  � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
  � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2557 
   

วาระที= 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ  นสุดวันที= 31 
ธันวาคม 2557  

  � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
  � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผล 
  � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
  � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั  งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2558 
  � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
  � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั  งกรรมการแทนกรรมการที=ออกตามวาระ 
  � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
  � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
                   � การแตง่ตั 5งกรรมการทั 5งชดุ 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
         � การแตง่ตั 5งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 5 

1.นายสงวนเกียรติB ลิ	วมโนมนต์ 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
       2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
       3. นางสาวค ูเมน ไว 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
       4. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= 7  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
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วาระที= 8  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงนิไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพนัล้านบาท)  
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
วาระที= 9  พิจารณาอนุมัติการนําบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี= จาํกดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
วาระที= 10  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี=  จํากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม

สัดส่วนการถอืหุ้น (Pre-emptive Rights) จาํนวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของจาํนวนหุ้นสามัญที=เสนอขาย (1,900,000,000 หุ้น)  

   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
วาระที= 11  เรื=องอื=นๆ ถ้ามี  
  �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
  �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
              � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง   งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที	ไม่เป็นไปตามที	ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี 5ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั 5นไม่
ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที	ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที	ที	ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที	มีการแก้ไขเปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควรกิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปใน
การประชุม เว้นแต่กรณีที	ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที	ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุ
ประการ 

     ลงนาม __________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                                             ) 
     ลงนาม __________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                                              ) 

หมายเหตุ  1.    ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะ แบบ ค. นี 5ใช้เฉพาะกรณีที	ผู้ ถือหุ้นที	ปรากฏชื	อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 5งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั 5น 

2. หลกัฐานที	ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประขมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั 5งกรรมการสามารถเลือกตั 5งกรรมการทั 5งชดุหรือ เลือกตั 5งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที	ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ	มเติมได้ในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
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     ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีที= ผู้ถหุ้ืนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั  งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 
 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อนิดสั ทรี   จาํกัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ในวันศุกร์ที= 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3  ชั  น 3 
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที= 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
   � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
               � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย ___________เสยีง � งดออกเสยีง____________เสยีง 
 


