
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค   
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  
เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2551 

 
       เขียนท่ี ______________________________  
       วนัท่ี ____ เดือน ____________ พ.ศ. ______  
 
 (1) ขา้พเจา้ _________________________________________________สัญชาติ _____________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ___________ ถนน _____________________________ ต าบล / แขวง __________________________  
อ าเภอ / เขต ____________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ( Custodian) ใหก้บั______________________________________ 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน ________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________เสียง  
ดงัน้ี 
 หุ้นสามญั_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________________________เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________________________เสียง 
  
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ :  

(1) _______________________________________________อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ 
ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต _____________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรือ  

(2) _______________________________________________อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ 
ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต _____________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรือ 

(3) _______________________________________________อาย ุ_______ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ 
ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต _____________________ 
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________  

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั เอส เอ็น 
ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560  ตามวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
 

เอกสารแนบ 6 



(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
  หุ้นสามญั__________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  หุ้นสามญั__________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด_______________เสียง 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
   
   วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบั
ประชนทัว่ไป (Public Offering) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
  

   วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการ 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

   วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งกรรมการใหม่ 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 
 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือ  ดร.อภิชาต  ทองอยู ่

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  ดร.ชิต  เหล่าวฒันา  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 
   วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  



 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

       ลงช่ือ _______________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                          (                )  
 

                                                         ลงช่ือ _______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (                               )  
 
หมายเหตุ:  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน 

(Custodian)   
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติม

ไดใ้นใบประจ ากต่อแบบมอบฉนัทะแบบค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(กรณีมีวาระการประชุมเพิม่เติม) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ  จงัหวดั
สมุทรปราการ 10560 จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
      
     ลงช่ือ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  


