
 
 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  
ส ำหรับผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ 
       

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _____________________ เขียนท่ี ______________________________ 

                                                    วนัท่ี _____เดือน____________พ.ศ._______ 

(1) ขำ้พเจำ้ _________________________________________________________________________________________ 
 ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี________________  ถนน_________________________ ต ำบล/แขวง ________________________ 
 อ ำเภอ/เขต _______________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ 
 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กบั __________________________________________________ 
 

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

        โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม__________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ________________เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สำมญั___________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ___________________เสียง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัได ้โดยมีรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษทัปรำกฏตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย) 

 

       1.       รองศำสตรำจำรย ์กลัยำภรณ์ ปำนมะเริง อำย ุ67 ปี   ท่ีอยู:่ บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขท่ี  2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                     หรือ                                                         

       2.     รองศำสตรำจำรย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม     อำย ุ77 ปี  ท่ีอยู:่ บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ำกดั (มหำชน)  
  เลขท่ี  2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  

ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                      หรือ 

    

     3.       ช่ือ _____________________________________________อำย ุ________ปี ท่ีอยู ่เลขท่ี                                 
      ถนน _________________________ต ำบล/แขวง ______________________อ ำเภอ/เขต                                 
      จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________ 
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2563 ในวนัพุธท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ชั้น 10 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระรำม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(3)   ขำ้พเจำ้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 

   หุน้สำมญั_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________________ เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด  _________________________ เสียง 
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(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

วาระที ่2   พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
  (ระเบียบวำระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ

ปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                         กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
               กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี 

6.1 ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง  

6.2 นายนพปฏล เจสัน จริสันต์ 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง  

6.3 นายกณวรรธน์ อรัญ  
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง 

6.4 นายสงวนเกยีรติ์ ลิว่มโนมนต์    
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง 
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วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือสอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัยืินยนัแผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาช) (บริษัทย่อย)  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

วาระที ่10 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้าม ี 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควรกิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม 
เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 

     ลงนำม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                       (                                                   ) 
     ลงนำม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (                                                   ) 
หมำยเหตุ  

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผูรั้บฝำก
และดูแลหุน้ใหเ้ท่ำนั้น 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลำยคน
เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 
 

 กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัพธุท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั ชั้น 10 อำคำรเอฟวำยไอ 
เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน
ดว้ย 

 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 


