
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)  

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 

 
            เขียนที่ ____________________________________  
            วันที่ ______ เดือน _______________ พ.ศ. _______ 
 
 (1) ขาพเจา ____________________________________________สัญชาติ ________________________ 
อยูบานเลขท่ี ____________ ถนน __________________________ ตําบล / แขวง ___________________________  
อําเภอ / เขต ___________________ จังหวัด ______________________ รหสัไปรษณีย ______________________ 
 (2)เปนผูถือหุนของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 
    โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น ________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________ เสียง 
                หุนสามัญ  ____________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________ เสียง 
              หุนบุริมสิทธ __________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________ เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให : 

(1) __________________________________________   อายุ _______ป อยูบานเลขท่ี ____________              
ถนน ___________________________ ตําบล / แขวง ____________________ อําเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ______________ หรือ  

(2) __________________________________________   อายุ _______ป อยูบานเลขท่ี ____________              
ถนน ___________________________ ตําบล / แขวง ____________________ อําเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ______________ หรือ  

(3) __________________________________________   อายุ _______ป อยูบานเลขท่ี ____________               
ถนน ___________________________ ตําบล / แขวง ____________________ อําเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ______________  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18/2555 ในวันอังคารที่ 3  เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 ณ หองประชุมสุวรรณภูมิ B
โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ ตามวาระการประชุมดังตอไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ดวย 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี 
ดังน้ี        

   วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2554 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  



 

      วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปนผลสําหรับป 2554 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผูที่ออกตามวาระ 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 ช่ือ  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  นายสุรพล แยมเกษม 

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
ช่ือ  ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ 

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 ช่ือ  นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  
  เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

                วาระที่ 8 เรื่อง พิจาณาเรื่องอื่น ๆ 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
   



 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให
ถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการ
แกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ี
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ _________________________________ ผูมอบฉันทะ 
             (            ) 
        
     ลงช่ือ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ 
              (            )  
        

 
 
หมายเหตุ:  
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน     ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได  
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(กรณีมีวาระการประชุมเพ่ิมเติม) 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18/2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ 
หองประชุมสุวรรณภูมิ Bโรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ ตามวาระการประชุมดังตอไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 
       วาระที่_____เรื่อง _____________________________________________________________ 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 
       วาระที่_____เรื่อง _____________________________________________________________ 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

       วาระที่_____เรื่อง _____________________________________________________________ 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

       วาระที่_____เรื่อง _____________________________________________________________ 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี  

เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผูมอบฉันทะ 
             (            ) 
 
      
     ลงช่ือ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ 
              (            )  


