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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการใหม ่

กรรมการใหม ่ นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ 
 อาย ุ32 ปี 
 ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา  Master of Business Administration  
HULT International Business School 

 Master of Science in Financial Investment and Risk Management  
National Institute of Development Administration 

 Financial Derivatives 
Kelley School of Business, Indiana University 

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน  ปี 2561-ปัจจุบนั   
ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  
  

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 None 

การฝึกอบรมอื่นๆ  หลกัสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร กฎหมายแรงงานกบัการบริหารจดัการองคก์ร โครงการ อบรม

ประกาศนียบตัรกฎหมายแรงงานขั้นสูง : ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา 

 หลกัสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO) 
รุ่นท่ี 1 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 16 สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

 หลกัสูตร Global Reporting Initiative (GRI) G4 Certified Training Course, 
PWC, Thailand 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

อา้งอิงจากขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
 
 

1. ชื่อ   นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
 อาย ุ   72  ปี 
 ต าแหน่ง   ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้   บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  
    เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 
     จ.สมุทรปราการ 10560   
 การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ   -ไม่มี- 
 ท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  
 
 
2. ชื่อ   นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 
 อาย ุ   71  ปี 
 ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้   บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
   จ.สมุทรปราการ 10560 

 การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ   -ไม่มี- 
 ท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  
           
 
3. ชื่อ   นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป ์
 อาย ุ   70  ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา 
    และก าหนดค่าตอบแทน    
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้   บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
   จ.สมุทรปราการ 10560 

 การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ   -ไม่มี- 
 ท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  
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ประวัติกรรมการอิสระ 

1. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล  (อาย ุ72 ปี)    ประสบการณ์การท างาน 

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ   2552  -  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 30 เมษายน 2552      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม    2552  -  ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

 Master of Science, Textile Technology,    2552  -  ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ 

University of Leeds, U.K     บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

 ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน)  2556  -  ปัจจุบนั   กรรมการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่ จ  ากดั (มหาชน) 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 2534 -  ปัจจุบนั  กรรมการ 

(TEPCOT) รุ่นท่ี 1      บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากดั  

 หลกัสูตร Board Nomination and Compensation   2547  -  ก.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ 

Program รุ่นท่ี 7/2019      บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)    2558  -  ก.ค. 2563 กรรมการอิสระ  

รุ่นท่ี 83       บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จ ากดั  

 หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุนรุ่นท่ี 5   2556 -  พ.ค. 2562 กรรมการ 

 International Advanced Management Program, MIT,    บริษทั วทิยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 

USA       

 หลกัสูตรการป้องกนัประเทศภาครัฐร่วม  เอกชน     

วปรอ.4414         

 ทุน Hubert Humphrey Fellowship   ดา้น Planning &  

Resource Management, MIT. USA. 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2548 

 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นท่ี 7/2558 

 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

รุ่นท่ี 7/2562 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุน้  : ไม่มีการถือหุ้น 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่ม ี



2. นายชัยศักดิ์ อังคส์ุวรรณ  (อายุ 71 ปี)   ประสบการณ์การท างาน  

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ   2557  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ประธานคณะกรรมการสรรหา 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 3 เมษายน 2557     และก าหนดค่าตอบแทน   

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2559 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ   บริษทัริชสปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 

ภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2556  - พ.ย.2563 รองประธานกรรมการ 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4414)    บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) 

 หลกัสูตร  การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ  2552  - 2554  รองประธานกรรมการ  

ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน”  บริษทัขนส่ง จ ากดั 

รุ่นท่ี 2  สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  2552  - 2554 กรรมการ  

ภาครัฐ (Public Director Institute- PDI)    บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)       2548  - 2554 ประธานกรรมการ  

รุ่นท่ี 51/2006       บริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  2548  -  2551 กรรมการ  

129/2010       บริษทัท่าอากาศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 หลกัสูตร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี  10  สถาบนั  2547  - 2553 กรรมการ  

วทิยาการตลาดทุน      บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จ ากดั 

 วทิยาการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1  2547  - 2550 กรรมการ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 

         

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุน้ (%) :ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 



3. นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์  (อายุ 70ปี)    จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  :ไม่มีการถือหุ้น 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555    : ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม     

 ปริญญาโท การจดัการภาครัฐ และเอกชน สถาบนั  ประสบการณ์การท างาน  

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)   2555  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 หลกัสูตร Director Certification Program    บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(DCP125/2009)     2554 -  2560 ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการ 

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors   กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ 

(FSD6/2009)       โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee   2555 -  2556 กรรมการอิสระ 

(RCC 12/2012)      บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั(มหาชน) 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  2553 -  2554 กรรมการ บมจ. ทีโอที 

(ปรอ.) รุ่นท่ี 15     2552 -  2554 ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทาง 

 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ        ศุลกากรกรมศุลกากร   

ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8  

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกับริหารมือ 

อาชีพโดยสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั  

ร่วมกบั The Kellogg School of Management และ  

The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง  

(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 

 

 

 



ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดท่ี 5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวไวแ้ลว้น้ี จะเรียกวา่การประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญั 

กรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
   ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดร้วม 

ทั้งหมดหรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดสามารถเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึงเดือน 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจง้นดัประชุมโดยระบุ สถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนเพ่ือทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อน
วนัประชุมทั้งน้ีให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3) 
วนั โดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 

   ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ี
อ่ืนใดก็ตามแลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 
ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดรวมกนั และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

   ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใด
คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 34. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1.) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2.) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทั

ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั
หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุน
กนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 35.  กิจการท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (2.) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
 (3.) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
 (4.) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
 (5.) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 (6.) กิจการอ่ืน ๆ 
 
 
 
 



หมวดท่ี 6 
การเพิ่มทุน และการลดทุน 

 
ขอ้ 36. บริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ขอ้ 37. บริษทัอาจจะเสนอขายหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการออกหุ้นใหม่ทั้ งหมดหรือบางส่วนได ้และอาจจะเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือ
บุคคลอ่ืน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2551 
 

            เขียนท่ี ______________________________________  
            วนัท่ี ______ เดือน ________________ พ.ศ. _______  
 
 (1) ขา้พเจา้ __________________________________________________สญัชาติ __________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ ถนน ____________________________ ต าบล / แขวง ________________________
อ าเภอ / เขต _____________________ จงัหวดั _________________________ รหสัไปรษณีย ์_________________ 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน __________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง            
ดงัน้ี หุน้สามญั______________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ____________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้:  

(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 ์______________  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560  
ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

       ลงช่ือ _______________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                          (               )  
 

                                                      ลงช่ือ _______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                (                              )  
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว)  

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2551 

 
            เขียนท่ี ____________________________________  
            วนัท่ี ______ เดือน _______________ พ.ศ. _______ 
 
 (1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาติ ________________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ____________ ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ___________________________  
อ าเภอ / เขต ___________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
 (2)เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
    โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน ________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง 
                หุน้สามญั  ____________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง 
              หุน้บุริมสิทธ์ __________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให:้ 

(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 ์______________  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี  26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
10560  ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
  

   วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 
ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
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  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
      วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 
   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
     ลงช่ือ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
        
     ลงช่ือ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  
      
 
 



 

หมายเหตุ:  
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน     ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได ้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
(กรณีมีวาระการประชุมเพ่ิมเติม) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 26  มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 
       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง _____________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
 

      

     ลงช่ือ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค   
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้)  

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

 
       เขียนท่ี ______________________________  
       วนัท่ี ____ เดือน ____________ พ.ศ. ______  
 
 (1) ขา้พเจา้ _________________________________________________สญัชาติ _____________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ___________ ถนน _____________________________ ต าบล / แขวง __________________________  
อ าเภอ / เขต ____________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ( Custodian) ใหก้บั______________________________________ 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน ________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________เสียง 
ดงัน้ี 
 หุน้สามญั_____________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ__________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง 
  
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้:  

(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 ์______________  

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560  
ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี หรือพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 

เอกสารแนบล าดับที่ 7 



(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
  หุน้สามญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  หุน้สามญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด_______________เสียง 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
   
   วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 
ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

      วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

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



 
       ลงช่ือ _______________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                          (                )  
 

                                                         ลงช่ือ _______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (                               )  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

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

ฉนัทะแทน 
(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน 

(Custodian)   
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติม

ไดใ้นใบประจ ากต่อแบบมอบฉนัทะแบบค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(กรณีมีวาระการประชุมเพิ่มเติม) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 26 มกราคม 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 และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี_____เร่ือง ________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             (            ) 
      
     ลงช่ือ _________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (            )  



ค ำนิยำม “กรรมกำรอิสระ” 
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว ้เขม้กวำ่ ขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมำยถึง “กรรมกำร
อิสระ” ท่ีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ทั้งน้ีให้นบัรวม

กำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำใน

บริษทั บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย เวน้แต่จะพน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 
ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นัย หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของ บริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำง
วชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั บริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทัยอ่ย 
 

เอกสำรแนบล ำดับที่ 8 



หนังสือแจ้งรายการเอกสารท่ีต้องใช้เพื่อประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณี) 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.) กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
- เอกสารบาร์โคด้ท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

2.) กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- บตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1.) กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
- เอกสารบาร์โคด้ท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.)  กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ จดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- บตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

เอกสารแนบล าดับที่ 9 
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