
  

 หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ค.) (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

        เขียนท่ี……………………………………..…… 
      วนัท่ี……………….เดือน………….………….พ.ศ……………….. 

(1) ขา้พเจา้………………………………..…………………………………………….…………………..………… 
         สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี………………………ถนน……………………..…….ตาํบล/แขวง…………………….... 
        อาํเภอ/เขต…………..………………..จงัหวดั…………………….……….รหสัไปรษณีย…์…………………… 
        ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................. 
         ซ่ึงเป็นหุน้ของบริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั้งส้ินรวม………………...………หุน้   
        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….………………….เสียง   
(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 ช่ือ……….........................................................………………………..………..………..อาย…ุ………....ปี 
        ท่ีอยู…่….........................................................................................................................................………… 

 ช่ือ        นายตรีขวญั บุนนาค                                                       .....อาย ุ  .... 52 ..     ปี  
        ท่ีอยู ่89/302 หมู่บา้นกรีนเลค หมู่ท่ี2 ถ.บางนา – ตราด กม.13 ต. ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 

 ช่ือ……….........................................................………………………..………………. ..อาย…ุ……..…..ปี  
ท่ีอยู…่……...........................................................................................................................……………..… 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามญั คร้ังท่ี 1/2553 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2553 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนดฮ์อลล ์ชั้น 28 บางกอกคลบั ถนนสาทรใต ้
กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ  
หุน้สามญั .............................. หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้...............................เสียง 

 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2552 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

  วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําปี 2552 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจําปี 2552 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 

โปรดกา

เคร่ืองหมาย

หน้าช่ือผู้ รับ

มอบฉนัทะ

เพียงช่ือเดียว 



  

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
   1. เห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์กลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอกีวาระหน่ึง 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
2. เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายวรีพนัธ์ พูลเกษ กลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอกีวาระหน่ึง             

   เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2553 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2553 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 7 รับทราบการเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 8 รับทราบการจัดสรรผลกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2552  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
คร้ังที ่5 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 5” หรือ ESOP-5) จํานวนไม่เกนิ 55,000,000 หน่วย 

 อนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 อนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหก้รรมการและพนกังานท่ีไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 เป็นรายบุคคล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
1. ดร.สุวรรณ  วลยัเสถียร 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  



  

2. ดร. ปรัชญา  เป่ียมสมบูรณ์ 

        เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
         3. นายวรีพนัธ์  พลูเกษ 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
4. นายตรีขวญั  บุนนาค 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
         5. นายพงษศ์กัด์ิ  โล่ห์ทองคาํ 

         เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง 
        6.นายเรืองพจน์  ภคัดุรงค ์

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
        7. นางพิศมยั  สายบวั 

       เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยงัไม่ได้ชําระ ซ่ึงเหลอืจากการคาํนวณการปรับสิทธิของใบสําคญั
แสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท (SVI-W2) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทีย่งัมไิด้จําหน่ายจํานวนรวมทั้งส้ิน 157,686,255 
หุ้น (หน่ึงร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพนัสองร้อยห้าสิบห้าหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 157,686,255 
บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพนัสองร้อยห้าสิบห้าบาท) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที ่ 10 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 12  พจิารณาอนุมัตเิพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท คร้ังที่ 5 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบ
ห้าล้านหุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1บาท (หน่ึงบาท) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามวาระที่  12 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  



  

 วาระที่ 14 รับทราบการเปลีย่นแปลงกรรมการซ่ึงมอีาํนาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัทฯ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระที่ 15 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย………..……เสียง     ไม่เห็นดว้ย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
     ลงช่ือ…………………………………..….ผูม้อบฉนัทะ 
              (…………………………………….) 
     

 ลงช่ือ…………………………………..….ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (…………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………..….ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (…………………………………….) 

  
ลงช่ือ…………………………………..….ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (…………………………………….) 
 

หมายเหตุ 
1. ผูรั้บมอบฉนัทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพาะ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและคสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ 


