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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)  

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

 
            เขียนที่ ____________________________________  
            วันที ่______ เดือน _______________ พ.ศ. _______ 
 
 (1) ข้าพเจ้า ____________________________________________สัญชาต ิ________________________ 
อยู่บ้านเลขที ่____________ ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ___________________________  
อ าเภอ / เขต ___________________ จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณีย ์______________________ 
 (2)เป็นผู้ถือหุน้ของ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
    โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้น ________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________ เสียง 
                หุ้นสามัญ  ____________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________ เสียง 
              หุ้นบุริมสิทธ์ __________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________ เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้: 

(1) __________________________________________   อายุ _______ป ีอยู่บ้านเลขที ่____________              
ถนน ___________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________ หรือ  

(2) __________________________________________   อายุ _______ป ีอยู่บ้านเลขที ่____________              
ถนน ___________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________ หรือ  

(3) __________________________________________   อายุ _______ป ีอยู่บ้านเลขที ่____________               
ถนน ___________________________ ต าบล / แขวง ____________________ อ าเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์______________  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงันี ้     
  

   วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2553 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

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

   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการแทนผูท้ี่ออกตามวาระ 
(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 
 

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  
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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) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้ 

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   

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

 
 
หมายเหตุ:  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน     ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
(กรณีมีวาระการประชุมเพิ่มเติม) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บรษิัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. น. ณ ห้อง
เพชรชมพู ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน 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) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้ 

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

       วาระที่_____เรื่อง _____________________________________________________________ 
(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี้  

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบรบิูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
             (            ) 
 
      
     ลงช่ือ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
              (            )  


