
 

                                                    

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

                             
 เขียนที�       
 
 วนัที� เดือน   พ.ศ.           
                                                    

 

(1)   ขา้พเจา้  ……………………………………………………………………………………….…สญัชาติ…………………..                                                                                                                    
        อยูบ่า้นเลขที�.......................................  ถนน .............................................. ตาํบล / แขวง .......................................... 

อาํเภอ/ เขต ......................................  จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย ์........................................        

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) 
        โดยถือหุน้จาํนวนทั6งสิ6นรวม ..............................     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................. เสียงดงันี6   

              8 หุน้สามญั  ...............................................  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................... เสียง  
              8 หุน้บุริมสิทธิ ...............................................  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................... เสียง    
   
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  (1)     อาย ุ                       ปี   อยูบ่า้นเลขที�   
ถนน    ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรือ 

(2)     อาย ุ                       ปี   อยูบ่า้นเลขที�    
ถนน    ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต     
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรือ 

(3)     อาย ุ               ปี   อยูบ่า้นเลขที�     
ถนน    ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต      
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                      
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที�  40   ในวันอังคารที�   23  เมษายน  2562   เวลา 09.00    น.  ณ ห้องเจ้าพระยา 1  โรงแรมมณเฑียร              

ริเวอร์ไซด์  เลขที�  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที�จะพึงเลื�อนไปใน
วนั  เวลา  และสถานที�อื�นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั6 งนี6   ดงันี6  

 วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 39   เมื�อวนัที� 24  เมษายน 2561 
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย   �งดออกเสียง 
 วาระที� 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2561 
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

หนา้ 1 ของจาํนวนหนา้ 5 หนา้ 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 11 



  

 

 วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  
  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที� 4  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผล 
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   การแต่งตั6งกรรมการทั6งชุด 
  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย   �งดออกเสียง 
  การแต่งตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื�อกรรมการ        นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ                               
  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย   �งดออกเสียง 
 ชื�อกรรมการ         นายชยัเลิศ   มนูญผล                    
  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย   �งดออกเสียง 
 ชื�อกรรมการ        นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั     

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย   �งดออกเสียง 
 ชื�อกรรมการ        นายวิริทธิC พล  ชยัถาวรเสถียร           

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย   �งดออกเสียง 

 วาระที�6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562   
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 
 วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 
 วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ (ถ้ามี)   
 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  �เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 

                           หนา้ 2 ของจาํนวนหนา้ 5 หนา้ 



 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี6 ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั6นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที� 

ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที�
เห็นสมควร 

  กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุ     
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 ลงชื�อ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรือเลือกตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนา้ 3 ของจาํนวนหนา้ 5 หนา้ 



 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 40                            
ใน วันอังคารที�   23    เมษายน  2562   เวลา 09.00  น.   ณ   ห้องเจ้าพระยา 1  โรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด์  เลขที�  372 ถนน
พระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120    หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�น 

      

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 

 

 
 

หนา้ 4 ของจาํนวนหนา้ 5 หนา้ 



 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�     เรื�อง   

 � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

   �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 

 วาระที�             เรื�องเลือกตั6งกรรมการ (ต่อ) 
   ชื�อกรรมการ    
    �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ    
    �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ    
    �เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย  �งดออกเสียง                                                   
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