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 หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ค.) (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

        เขียนที่……………………………………..…… 
      วันที่……………….เดือน………….………….พ.ศ……………….. 

(1) ขาพเจา………………………………..…………………………………………….…………………..………… 
         สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี………………………ถนน……………………..…….ตําบล/แขวง…………………….... 
        อําเภอ/เขต…………..………………..จังหวัด…………………….……….รหัสไปรษณีย……………………… 
        ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.................................................................. 
         ซึ่งเปนหุนของบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม………………...………หุน   
        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……….………………….เสียง   
(2) ขอมอบฉันทะให 

 ช่ือ……….........................................................………………………..………..………..อายุ…………....ป 
        ที่อยู…….........................................................................................................................................………… 

 ช่ือ        ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ                                                           อายุ…….58.......ป  

ที่อยู   228/23 ซอย 10 ถนนลาดพราว, แขวงลาดยาว, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร                                         
.       

 ช่ือ……….........................................................………………………..………………. ..อายุ………..…..ป  
ที่อยู………...........................................................................................................................……………..… 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญ ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น. ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 3 บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวนคือ  
หุนสามัญ .............................. หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ...............................เสียง 

 (4)   ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

  วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 

โปรดกา
เครื่องหมาย
หนาช่ือผูรับ
มอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 
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             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
   1. เห็นสมควรใหแตงต้ัง นายตรีขวัญ บุนนาค กลับมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
2. เห็นสมควรใหแตงต้ัง นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กลับมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสยีง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบยีนท่ียังไมไดชําระ ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหม่ืน
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ด
รอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน  (หน่ึงลานสามหม่ืนแปด
พันเจ็ดสิบเกาหุน) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง 

 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระท่ี  8 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง 
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  วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ือง พิจารณาอนุมัติยายท่ีต้ังสํานักงานใหญจาก เลขท่ี 33/10 หมูท่ี  4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขท่ี 142 หมูท่ี 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  

 วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. เพ่ือใหสอดคลองกับการยายท่ีต้ังสํานักงาน
ใหญของบริษัทตามวาระที่ 10 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง 

 วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

             เห็นดวย………..……เสียง     ไมเห็นดวย……..………เสียง  งดออกเสียง…..…………เสียง  
  

 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ…………………………………..….ผูมอบฉันทะ 
              (…………………………………….) 
     

 ลงช่ือ…………………………………..….ผูรับมอบฉันทะ 
              (…………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………..….ผูรับมอบฉันทะ 
              (…………………………………….) 

  
ลงช่ือ…………………………………..….ผูรับมอบฉันทะ 

              (…………………………………….) 
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หมายเหตุ 
1. ผูรับมอบฉันทะแบบ ค น้ีใชเฉพาะ กรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ 


