
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form C. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
             เขียนที่  

                                   Written at    
 

                   วนัที่           เดือน                                       พ.ศ. 
                    Date      Month                                    A.D.   
 

(1) ข้าพเจ้า                   
I/We,                      

Located at    ถนน   ตําบล/แขวง 
No.  , Road:   , Tambol/Subdistrict:     
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:  , Province:  , Postal Code:  
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
in our capacity as the custodian for…………………………………………………………………………,  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน)  
being a shareholder of…………… S P V I Public Company Limited…………… 

 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง ดงันี ้ 
holding shares in total which are entitled to cast……………………………………………… votes 
หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง  
ordinary shares…………………………shares in total which are entitled to cast……………………………votes 
หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  
Preferred shares…………………………shares in total which are entitled to cast……………………………votes 

 (2) ขอมอบฉันทะให้  

     We wish to appoint 
                        อาย ุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยูบ้่านเลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:……………   

 
หรือ / OR          

2) นายธีระ อภยัวงศ์ 
     Mr. Teera Aphaiwongse 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and Chairman of Audit Committee      

อาย ุ69 ปี 
Age 69 years 

ที่อยู ่1213/58-59  ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
No. 1213/58-59  Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 

หรือ / OR 
3)สุจิน สุวรรณเกต 
   Mr. Sujin Suwannagate 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and member of Audit Committee      

อาย ุ65 ปี 
Age 65 years 

ที่อยู ่1213/58-59  ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
No. 1213/58-59  Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 

หรือ / OR         
4 4) นำงสุษมำ รัติวำนิช 

 Mrs. Susama Rativanich 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director and member of Audit Committee      

อาย ุ38 ปี 
Age 38 years 

ที่อยู ่1213/58-59  ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
No. 1213/58-59  Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ในวนัที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสิค ชัน้ 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 
2016 On April 11, 2016, at 14.00 p.m., at SVOA Tower,  ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, 
Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place. 
 

 
อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 



 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows : 

 วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2558 

                     Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
    เห็นด้วย/ Approve    ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

             วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2558 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 

  Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report of the year 2015                
     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain 

         วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

      Item 3    To acknowledge and approve the audited Statements of financial position and Statements of 
comprehensive income for the year ended 31 December 2015  

                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
  เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  พร้อมก ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิใน
กำรรับเงนิปันผล 

   Item 4     To consider and approve of the profit apportionment and dividend payment derived from operating results  
              for the year ended 31 December 2015 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ต้องออกตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรส ำหรับปี 2559 

                 Item 5  To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation and 
determination of the directors’ remuneration for the year 2016 

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain 

       



 

 
    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

                       Approve with appointment all team 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain 
                                     เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้

        Approve with partial of team as follows : 

1.    นายธีระ  อภยัวงศ์      Mr. Teera  Aphaiwongse 

    เห็นด้วย/ Approve  ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
2.   นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   Mr. Min Intanate 

    เห็นด้วย/ Approve  ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
3.   นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  Mr. Trisorn  Volyarngosol 

    เห็นด้วย/ Approve  ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
     วำระที่ 6    พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 

  Item 6    To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the 
year 2016 

  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
(a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

              (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain 

    วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมัติกำรเปล่ียนปลงวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 3 ของบริษัท 

           Item 7   To consider and approve changing the objectives of company and the amendment of memorandum of    
   association no.3 of the company 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

    เห็นด้วย/ Approve  ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
    วำระที่ 8    พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

Item 8      To consider other business (if any). 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           
 เห็นด้วย/ Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือ ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
                               If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, 
those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.  

(6) ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 



 

 If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or 
if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or 
addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit; 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves in all 
respects. 
     ลงช่ือ                                                                     ผู้มอบฉันทะ 

 
 
Signed:                     Grantor 
              (                   ) 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed:                                                                Grantee 

                                  (                        ) 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed:                                                                Grantee 

                                  (                        ) 

หมำยเหต ุRemark  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints 
a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.  
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน The power-of-attorney granted by the 
shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) A certification that the authorised signatory of 
the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to 
more than one proxy in order to divide the votes. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to 
Proxy Form C.



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Supplement to Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท.................... เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน)................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of……………. S P V I Public Company Limited…………………… 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2016   

ในวนัที่ 11  เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสิค ชัน้ 34 เลขที ่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3          
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
On April 11 ,2016 at 2.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, 
Bangkok 10120  or any adjournment to any other date, time and place. 

 
     วาระที ่   เร่ือง          
     Item   Subject   
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

     วาระที ่   เร่ือง          
     Item   Subject   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           

    เห็นด้วย/ Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain 

     วาระที ่   เร่ือง          
     Item   Subject   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

   เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ  
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all 
respects. 
 
 

ลงช่ือ                                                                    ผู้มอบฉันทะ 
Signed:                     Grantor 
              (                   ) 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed:                                                                Grantee 

                                   (                                       ) 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed:                                                                Grantee 

                                   (                                        ) 

 
 


