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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค   
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้)  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2551 

 
       เขียนที ่______________________________  
       วันที ่____ เดือน ____________ พ.ศ. ______  
 
 (1) ข้าพเจ้า _________________________________________________สัญชาติ _____________________ 
อยู่บ้านเลขที ่___________ ถนน _____________________________ ต าบล / แขวง __________________________  
อ าเภอ / เขต ____________________ จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเปน็ผู้รบัฝากและดูแลหุ้น ( Custodian) ใหก้ับ______________________________________ 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้น ________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________เสียง 
ดังนี ้
 หุ้นสามัญ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ_________________________เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ_________________________เสียง 
  
 (2) ขอมอบฉันทะให้ :  

(1) _______________________________________________อาย ุ_______ป ีอยู่บ้านเลขที ่_____________ 
ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต _____________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________ หรือ  

(2) _______________________________________________อาย ุ_______ป ีอยู่บ้านเลขที ่_____________ 
ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต _____________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________ หรือ 

3.) _______________________________________________อาย ุ_______ป ีอยู่บ้านเลขที ่_____________ 
ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต _____________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 17/2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ช้ัน 3 
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วนคือ 
  หุ้นสามัญ__________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  หุ้นสามัญ__________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด_______________เสียง 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงันี้  
   
   วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2553 

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

      วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัตจิัดสรรเงินปนัผลประจ าปี 2553 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ออกตามวาระ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือ  ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล 

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม 

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
ช่ือ  นายสุกิจ  พันธ์วิศวาส 

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง 

   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  
  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ี
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาการเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้บรษิัทฯ ขายหุ้นสามัญทัง้หมดในบรษิัท เอส เอ เอส อินโนเวช่ัน จ ากัด                
(บริษทัย่อย) 

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

                วาระที่ 10 เรื่อง พิจาณาเรื่องอื่น ๆ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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       ลงช่ือ _______________________________ ผู้มอบฉันทะ 
                          (                )  
 

                                                         ลงช่ือ _______________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 
               (                               )  
 
หมายเหต:ุ  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 

(Custodian)   
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม

ได้ในใบประจ ากต่อแบบมอบฉันทะแบบค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(กรณีมีวาระการประชุมเพิ่มเติม) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บรษิัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ในวันศุกรท์ี่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 ณ ห้องเพชรชมพู 
ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย  
 

       วาระที่_____เรื่อง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

       วาระที่_____เรื่อง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

       วาระที่_____เรื่อง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

       วาระที่_____เรื่อง ________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้ 

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบรบิูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
             (            ) 
      
     ลงช่ือ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
              (            )  


