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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

----------------------------------- 

 

เขียนท่ี _______________________________________ 

วนัท่ี _______ เดือน ________________ พ.ศ. ________ 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ___________________________________ 

 

1. ขา้พเจา้ ________________________________________________ สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี _______________ 

ถนน ___________________________ ตาํบล/แขวง _______________________ อาํเภอ/เขต _______________________ 

จงัหวดั ___________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________ 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั __________________________________________

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัรวม _______________________ หุน้ และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________ เสียง 

 

 2. ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น

ขอ้ 7) 

  (1) ________________________________________ อายุ ________ ปี อยู่บา้นเลขท่ี _______________ 

ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ___________________________ อาํเภอ/เขต ________________________ 

จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ หรือ 

 

  (2) ________________________________________ อายุ ________ ปี อยู่บา้นเลขท่ี _______________ 

ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ___________________________ อาํเภอ/เขต ________________________ 

จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ หรือ 

 

  (3) ________________________________________ อายุ ________ ปี อยู่บา้นเลขท่ี _______________ 

ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ___________________________ อาํเภอ/เขต ________________________ 

จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ หรือ 

 

  (4) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

อาย ุ60 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 1092/276  หมู่ท่ี 12  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) ในวนัพธุท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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4 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

   หุน้สามญั _________________ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_________________ เสียง 

 

 4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562) ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน พ.ศ. 2562 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปีทีผ่่านมา 

 

  หมายเหตุ  วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิ ประจาํปี พ.ศ. 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2563 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 
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 วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 
 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 
 

 2. นางสิริพร  ไศละสูต 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 
 

 3. นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 วาระที ่7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2563 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารโอนกจิการบางส่วนของบริษัทฯให้กบับริษัท โคราช ไทย เทค จาํกดั 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ________ เสียง   ไม่เห็นดว้ย ________ เสียง   งดออกเสียง ________ เสียง 

 

 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 

 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 
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 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

              (                                                            ) 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (                                                            ) 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (                                                            ) 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (                                                            ) 

 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 


