
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  
เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 

 
            เขียนท่ี ____________________________________  
            วนัท่ี ______ เดือน _______________ พ.ศ. _______ 
 
 (1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สัญชาติ ________________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ____________ ถนน __________________________ ตาํบล / แขวง ___________________________  
อาํเภอ / เขต ___________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
 (2)เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
    โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ิน ________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง 
                หุน้สามญั  ____________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง 
              หุน้บุริมสิทธ์ __________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให:้ 

(1) __________________________________________   อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ____________              
ถนน ___________________________ ตาํบล / แขวง ____________________ อาํเภอ / เขต ________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรือ  

(2) __________________________________________   อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ____________              
ถนน ___________________________ ตาํบล / แขวง ____________________ อาํเภอ / เขต ________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรือ  

(3) __________________________________________   อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ____________               
ถนน ___________________________ ตาํบล / แขวง ____________________ อาํเภอ / เขต ________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 21/2558 ในวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 ณ ห้องประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560  
ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 
ดงัน้ี        

   วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี 2557 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  



 

      วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2557 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือ  นายสาธิต              ชาญเชาวน์กลุ 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  นายสุระศกัด์ิ          เคารพธรรม 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  นายสมบุญ             เกิดหลิน 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
ช่ือ  นายสามิตต ์            ผลิตกรรม 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

                วาระท่ี 8 เร่ือง พิจาณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
   



 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
        
     ลงช่ือ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  
        

 
 
หมายเหตุ:  
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน     ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได ้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

(กรณีมีวาระการประชุมเพ่ิมเติม) 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 21/2558 ในวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 
       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
 

      

     ลงช่ือ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  


