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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  
ส าหรับผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
       

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _____________________ เขียนท่ี ______________________________ 

                                                    วนัท่ี _____เดือน____________พ.ศ._______ 

(1) ขา้พเจา้ _________________________________________________________________________________________ 
 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี________________  ถนน_________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 
 อ าเภอ/เขต _______________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ 
 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กบั __________________________________________________ 
 

 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 

        โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม__________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________เสียง ดงัน้ี 
  ❑หุน้สามญั___________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________เสียง 
  ❑หุน้บุริมสิทธิ_________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั __________________เสียง 
 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

 

   ❑  1.       ช่ือ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                 
      ถนน _________________________ต าบล/แขวง ______________________อ าเภอ/เขต                                 
      จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________ หรือ  
 
 

     ❑  2.       ช่ือ รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง        อาย ุ       66     ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     101/ 5                                                          
      ถนน ลาดพร้าว 1                ต าบล/แขวง     คลองถนน       อ  าเภอ/เขต       สายไหม                        
      จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์   10220                           หรือ  
 
 

     ❑  3.     ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม            อาย ุ     76      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        30                                      
      ถนน รามอินทรา 67         ต าบล/แขวง   คนันายาว           อ าเภอ/เขต       คนันายาว                 
      จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10320  
 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์พอยท์ สุขมุวิท เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 
ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 
 

(3)   ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ❑ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 ❑ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
  ❑ หุน้สามญั_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสียง 
  ❑ หุน้บุริมสิทธ์ิ___________________หุน้ ออกเสยงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด  _________________________ เสียง 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่2   พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัิงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ

ปี 2561 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่6   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                        ❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
              ❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง❑ งดออกเสียง__________เสียง  

2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง❑ งดออกเสียง__________เสียง  

3. นายมาร์ค ด.ี เรมจีาน  
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง❑ งดออกเสียง__________เสียง 

4. นางสาวคู เมน ไว   
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือสอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท และ

การแก้ไขเพิม่ทุนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือสอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 

240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right) Offering) จ านวนไม่เกนิ 
160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุ้น 

  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัแิผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาช) (บริษัทย่อย)  
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่12 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้ามี  
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรกิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม 
เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

     ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                       (                                                   ) 
     ลงนาม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (                                                   ) 

หมายเหตุ   1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน ประเทศ ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประขมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 
 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 
 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์
พอยท ์สุขมุวิท เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขมุวิท19 (วฒันา) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
  ❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
            ❑ เห็นดว้ย_____________เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง ❑ งดออกเสียง__________เสียง 
 


