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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  

สําหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั งให้ คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
       

เขียนที� ______________________________ 
                                                    วนัที� _____เดือน____________พ.ศ._______ 

 

(1) ขา้พเจา้ _________________________________________________ สญัชาติ______________________________ 
 อยูบ่า้นเลขที� ________________________________________________________________________________________ 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ใหก้บั _____________________________________________________ 
 ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี  จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
        โดยถือหุน้จาํนวนทั:งสิ:นรวม_____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ____________________เสียง ดงันี:  
  หุน้สามญั______________________________   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________ เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ____________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________ เสียง 
 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตาม
สิ�งที�ส่งมาดว้ย) 

 

  �       (1) ชื�อ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ่า้นเลขที� ________________________ 
      ถนน ______________________________ ตาํบล/แขวง _________________________อาํเภอ/เขต__________________  
      จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์_______________________ หรือ  
 
   �       (2) ชื�อ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ่า้นเลขที� ________________________ 
      ถนน ______________________________ ตาํบล/แขวง _________________________อาํเภอ/เขต__________________  
      จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์_______________________ หรือ  
 
   �       (3) ชื�อ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ่า้นเลขที� ________________________ 
      ถนน ______________________________ ตาํบล/แขวง _________________________อาํเภอ/เขต__________________  
      จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์_______________________ หรือ  
 

   คนใดคนหนึ=งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2557 ในวนัศุกร์ ที= 25  เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3  ชั น 3 โรงแรมแกรนด์ มลิเลนเนียม สุขุมวทิ เลขที= 30 ถนน

สุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

(3)   ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั: งนี:  ดงันี:  
 � มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั:งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 � มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    � หุน้สามญั_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสียง 
   � หุน้บุริมสิทธิD ___________________หุน้ ออกเสยงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั:งหมด  _________________________ เสียง 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 61 101/5 

ลาดพร้าว 1 คลองถนน สายไหม 

กรุงเทพมหานคร 10220 

กรุงเทพมหานคร 10320 

  รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม 30 

รามอินทรา 67 คนันายาว 

72 

คนันายาว 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั: งนี:  ดงันี:  
 

วาระที= 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 เมื=อวนัที= 26 เมษายน 2556 
  �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  �   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= 2   พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2556  
  �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวนัที= 31 ธันวาคม 2556  
  �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= 4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 
  �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  �           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= 5   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2557 
  �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  �           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= 6   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั งกรรมการแทนกรรมการที=ออกตามวาระ 
  �          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
                     � การแต่งตั:งกรรมการทั:งชุด 
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

         � การแต่งตั:งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี:  
1.  ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ 

              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
      2. นายนพปฏล เจสนั จิรสนัติD  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
      3. นายกณวรรธน์ อรัญ 
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
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วาระที= 7   พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
   �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= 8   เรื=องอื=นๆ ถ้าม ี 
  �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
              � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี: ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั:นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการ
ใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควรกิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปใน
การประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุก
ประการ 

 
     ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                  (                                                             ) 
 

     ลงนาม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                  (                                                              ) 
 

      
หมายเหตุ   

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ แบบ ค. นี: ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั:งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั:น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประขุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั:งกรรมการสามารถเลือกตั:งกรรมการทั:งชุดหรือ เลือกตั:งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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     ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

ใช้เฉพาะกรณีที=ผู้ถืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสั ทรี  จาํกดั (มหาชน) 
 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันศุกร์ ที= 25  เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3  ชั น 3 

โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที= 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะพึง
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
               � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
               � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
               � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
               � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
               � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 

วาระที= ____________ เรื=อง ____________________________________________________________________________ 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี:  
               � เห็นดว้ย___________เสียง   � ไม่เห็นดว้ย ___________เสียง � งดออกเสียง____________เสียง 
 


