
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค   

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั&งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  

เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที� ;) พ.ศ. =;;> 
 

       เขียนที� ______________________________  
       วนัที� ____ เดือน ____________ พ.ศ. ______  
 
 (�) ขา้พเจา้ _________________________________________________สญัชาติ _____________________ 
อยูบ่า้นเลขที� ___________ ถนน _____________________________ ตาํบล / แขวง __________________________  
อาํเภอ / เขต ____________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ( Custodian) ใหก้บั______________________________________ 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทัEงสิEน ________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________เสียง 
ดงันีE  
 หุน้สามญั_____________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ__________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง 
  
 (G) ขอมอบฉนัทะให ้:  

(1) _______________________________________________อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขที� _____________ 
ถนน __________________________ ตาํบล / แขวง ____________________ อาํเภอ / เขต _____________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรือ  

(2) _______________________________________________อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขที� _____________ 
ถนน __________________________ ตาํบล / แขวง ____________________ อาํเภอ / เขต _____________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรือ 

(L) _______________________________________________อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขที� _____________ 
ถนน __________________________ ตาํบล / แขวง ____________________ อาํเภอ / เขต _____________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________  

 
คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัE งที� 24/GN61 ในวนัที� 30 มีนาคม พ.ศ. GN61 เวลา 14.RR ณ หอ้งประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� LLL/L หมู่ S ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ �RNSR  
ตามวาระการประชุมดงัต่อไปนีE  หรือพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 
 



(L) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัE งนีE  ดงันีE  
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัEงหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
  หุน้สามญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  หุน้สามญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัEงหมด_______________เสียง 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัE งนีEดงันีE   
   
   วาระที� 3 เรื�อง พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี 2560 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

      วาระที� 4 เรื�อง พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2560 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระที� 5 เรื�อง พิจารณาเลือกตัEงกรรมการแทนผูที้�ออกตามวาระ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

 การเลือกตัEงกรรมการทัEงชุด 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

 
 การเลือกตัEงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื�อ  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 ชื�อ  ดร.สมชยั   ไทยสงวนวรกลุ  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 ชื�อ  นายสามิตต ์  ผลิตกรรม 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 
 
 
 
 



วาระที� 6 เรื�อง พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาแต่งตัEงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

                วาระที� 8 เรื�อง พิจาณาเรื�องอื�น ๆ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีE  ให้
ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัEนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (S) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการ
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามที�เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

       ลงชื�อ _______________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                          (                )  
 

                                                         ลงชื�อ _______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (                               )  
 
 
 
 
 
 



หมายเหต:ุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีE ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตัEงให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัEน 
2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน 
(Custodian)   

3. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัEงกรรมการสามารถเลือกตัEงกรรมการทัEงชุดหรือเลือกตัEงกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติม

ไดใ้นใบประจาํกต่อแบบมอบฉนัทะแบบค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(กรณีมวีาระการประชุมเพิ�มเตมิ) 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัE งที� 24/GN61 ในวนัที� 30 มีนาคม พ.ศ. GN61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สาํนกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� LLL/L หมู่ S ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดั
สมุทรปราการ �RNSR จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  
 

       วาระที�_____เรื�อง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระที�_____เรื�อง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระที�_____เรื�อง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระที�_____เรื�อง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันีE   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงชื�อ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
      
     ลงชื�อ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  


