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 สงิทส่ีงมาด้วย 5.3 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทแีต่งตังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น        เขียนที________________________ 

         วนัท_ี_____เดือน________ พ.ศ._____ 

(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………. สญัชาติ.................................. 

อยูบ้่านเลขที ....................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนรวมทงัสิน................................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 
 1. ชอื.................................................................................................อาย.ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที....................................... 

ถนน..........................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต................................................ 

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. หรือ 

 2. ชอื............นาย กําธร วงัอดุม..........................................................อาย.ุ........72..........ปี อยูบ้่านเลขที...........99/99.................. 

ถนน...........ตลาดลา่ง.................................ตําบล/แขวง...........บางกุ้ง........................อาํเภอ/เขต.....เมืองสรุาษฎร์ธานี.................. 

จงัหวดั..............สรุาษฎร์ธานี......................รหสัไปรษณีย์................84000................ หรือ 

3. ชอื............นาย สําเรียง เมฆเกรียงไกร.............................................อาย.ุ.........64..........ปี อยูบ้่านเลขที..........79/356................. 

ถนน...........พญาไท...................................ตําบล/แขวง..........ถนนพญาไท..................อาํเภอ/เขต.....ราชเทวี................................. 

จงัหวดั..............กรุงเทพมหานคร................รหสัไปรษณีย์................10400.................. หรือ 

 
คนหนงึคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 ในวนัจนัทร์ที 29 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ.ห้อง คริสตลั บอลรูม โรงแรมตะวนันา เลขที 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพระยา 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และ สถานทีอนืด้วย 

 

ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี 

 
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทงัหมดทถืีอ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

มอบฉันทะบางสว่นคือ..............................หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.......................เสียง 

วาระที   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังท ี1/2561 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที   พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 

 

วาระที   พจิารณาอนมุตัิรายงานและงบการเงนิรวมสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไร การตงัสํารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลจากการดําเนินงานประจาํปี 2561 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที 5  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตงัผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชปีระจําปี 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที 6  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตงักรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีออกตามวาระ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 
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เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 
(ค) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

a. นาย สําเรียง เมฆเกรียงไกร 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 
b. นาย วรุตม์ ธรรมาวรานคุปุต์ 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 
c. นาย ธนวรรธน์ ไกรพสิิทธิกลุ 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที 7  พจิารณาอนมุตัิกําหนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที   พิจารณาอนมุตัิการเปลียนแปลงข้อบงัคบับริษํท 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที 9  พจิารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที10 พิจารณาเรืองอืน ๆ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไมเ่ป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนันไมถ่กูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีทีทีประชมุมกีารพจิารณา

หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง หรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทผีู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้เสมือน

วา่ข้าพเจ้าได้กระทาํเองทกุประการ 

 

 

 ลงชอื....................................................................................................ผู้มอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

 ลงชอื.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

 ลงชอื.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

 ลงชอื.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฎชอืในทะเบียนผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตงัให้คสัโตเดียน(Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นนั 

2. หลกัฐานทต้ีองแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะคือ 

a. หนงัสือมอบอําจาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน(Custodian) เป็นผู้พดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

b. หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามาถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562  

 
 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 


