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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
 (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดแูลหุน) 

ทายประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา  
 เรื่อง  กําหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2550 

............................................................................................... 

 เขียนที่............................................................................ 
 วันที่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ............................. 
 (1) ขาพเจา.......................................................................................................... สัญชาติ...................................................... 
ตั้งสํานักงานอยูเลขที่.................................. ถนน....................................................... ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย.................................. 
ในฐานผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................................................  
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม................................... หุน และออกเสียงลงคะแนน
ไดเทากับ......................................... เสียง  
  หุนสามัญ...............................................หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง  
  หุนบุริมสิทธ์ิ..........................................หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง  
 (2) ขอมอบฉันทะให 
        (1) ..............................................................................................อายุ...................ป  อยูบานเลขที่................................. 
ถนน.................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต................................................................ 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย........................... หรือ 
        (2)      ดร.อภิชัย  จันทรเสน                                                      อายุ         64        ป   
อยูบานเลขที่     1162/2  บานปลายเนิน   ถนนพระราม 4   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 10110 
    (3)     นายสิทธิชัย  จันทราวดี                                                   อายุ         62        ป   
อยูบานเลขที่     20/41   หมูบานแกรนดคาแนล ถนนประชาชื่น แขวงบางตลาด  เขตปากเกรด็ นนทบุรี 11120     

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที ่13  ธันวาคม 2555  เวลา 11.00 น.  ณ หองมณฑาทิพย ชั้น 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส  เลขที่ 155  ถนนราชดาํร ิ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

   มอบฉันทะบางสวน คือ  
   หุนสามัญ........................................... หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................. เสียง 
   หุนบุริมสิทธ์ิ...................................... หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................. เสียง  
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด................................................. เสียง 

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2555 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย.....................เสียง  ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

 
อากรแสตมปอากรแสตมป  

20 20 บาทบาท  
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  วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 
530,000,000 บาท เปน 450,000,000 บาท โดยการตัดหุนของบริษัทฯท่ียังไมไดออกจําหนาย จํานวน 
80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย.....................เสียง  ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

  วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย.....................เสียง  ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

  วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาทจากเดิมทุนจด
ทะเบียน 450,000,000 บาท เปน 650,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย.....................เสียง  ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

  วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย...................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง................เสียง 
   วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

เสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว              
หุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลดังตอไปนี้ตามลําดับ 

1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในราคาหุนละ 2.20  บาท 
และในอัตราจัดสรร 3 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดทิ้ง  

 กําหนดใหวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อและไดรับการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 28 
ธันวาคม 2555  

 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนแลวนั้น บริษัทฯ จะนําหุนที่เหลือ
ดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมกับหุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรใหแกบุคคล
ในวงจํากัดดังจะกลาวตอไปในขอ 2) 
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2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก 
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมกันเปนผู
กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวซึ่งจะไมต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ตามที่กําหนดในขอ 1)  

 อนึ่ง การกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ราคาเสนอขายหุนดังกลาวจะไมต่ํากวารอยละ 90 
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ 

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการจะมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติให เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน  ซึ่งไดแกชวงเวลาระหวางวันที่  30 ตุลาคม  2555 ถึงวันที่                        
7 พฤศจิกายน 2555 เทากับ 2.43 บาท (ขอมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

 ทั้งนี้  บุคคลในวงจํากัด  หมายถึง  บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที่กําหนดในขอ  24 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก
ใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

 และอนุมัติการมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ มีอํานาจรวมกันพิจารณากําหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
เปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน รวมถึง
เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้ง
ดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยที่
ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ และ (3) ลงนามและใหมี
อํานาจแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการดังกลาวในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต 
เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 
200,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการ มอํีานาจรวมกันในการ
ดําเนินการตางๆ ดังรายละเอียดขางตน 

โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติตามมาตรา 139 
และ 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 (2) (ฉ) 
 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย.....................เสียง  ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 
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  วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดทีผู่รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  เวนแตกรณีที่ผูรบัมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่าพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

   ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ 
                                                                                      (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 

  
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงต้ังใหคสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุนใหเทานัน้ 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถือหุนในคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยนืยนัวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรบัอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งแรรมการสามารถเลอืกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมไดในใบประจาํตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 หนาที่ 5 ของจํานวน 5 หนา 

 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555  ในวันพฤหัสบดทีี่  13  ธันวาคม 2555   เวลา 11.00 น.    ณ หอง     
มณฑาทิพย ชั้น 1  โรงแรมโฟรซีซั่นส   เลขที่ 155  ถนนราชดาํริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

............................................................................ 
 

  วาระที่................................  เร่ือง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 

  วาระท่ี................................  เร่ือง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 

  วาระท่ี................................  เร่ือง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 

  วาระท่ี................................  เร่ือง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 

  วาระท่ี................................  เร่ือง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 

-2- 

 


