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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6.3 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้................................................                                                                                                                                                 

                         เขียนที่..................................................... 

         วนัที่.............เดือน................ พ.ศ............. 

(1) ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………………………………………………. สญัชาติ........................................ 

อยู่บา้นเลขที่ ....................................................................................................................................................................................... 

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

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร ์คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนรวมทัง้สิน้....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

� 1. ช่ือ.................................................................................................อาย.ุ.......................ปี อยู่บา้นเลขที่....................................... 

ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต................................................ 

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์............................................. หรือ 

� 2. ช่ือ............นาย กาํธร วงัอดุม..........................................................อาย.ุ........75..........ปี อยู่บา้นเลขที่...........99/99.................. 

ถนน...........ตลาดล่าง.................................ตาํบล/แขวง...........บางกุง้........................อาํเภอ/เขต.....เมืองสรุาษฎรธ์านี.................. 

จงัหวดั..............สรุาษฎรธ์านี......................รหสัไปรษณีย.์...............84000................ หรือ 

(การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ:วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2565) 

3. ช่ือ............นาย สาํเรียง เมฆเกรียงไกร.............................................อาย.ุ.........67..........ปี อยู่บา้นเลขที่..........79/356................. 

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

จงัหวดั..............กรุงเทพมหานคร................รหสัไปรษณีย.์...............10400.................. หรือ 

(การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ:วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 10 

พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2565) 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ประจาํปี 2565 ในวนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

มอบฉนัทะบางสว่นคือ................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.................................เสียง 

 

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 2/2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบริษัท ประจาํปี 2564 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 เป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 29,296,046 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิมจาํนวน 1,419,169,683 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 

29,296,046 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุของบริษัท 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ113,632,364 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน  1,389,873,637 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 113,632,364  หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุของ

บริษัท 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุของบริษัท 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1.นายสาํเรียง เมฆเกรียงไกร 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

2.นายธนวรรธน ์ไกรพิสิทธิ์กลุ 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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3.นายวรุตม ์ธรรมาวรานคุปุต ์

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ(ถา้มี) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหเ้สมือน

ว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

 

 ลงช่ือ....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 ลงช่ือ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (                 ) 
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 ลงช่ือ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 ลงช่ือ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฎช่ือในทะเบียนผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

a. หนงัสือมอบอาํจาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูพ้ดาํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

b. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามาถแบ่งแยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปี 2565 
 
 

วาระที.่....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที.่....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที.่....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที.่....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

วาระที.่....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 


