
หนา้ 1 ของจํานวนหน้า 5 หนา้ 

 
                                                    

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

                             

 
 เขียนท่ี       
 
 วนัท่ี เดือน   พ.ศ.           
                                                    

 

(1)   ขา้พเจา้  ……………………………………………………………………………………….…สญัชาติ…………………..                        
        อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................  ถนน .............................................. ตาํบล / แขวง .......................................... 

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) 
        โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ..............................     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................. เสียงดงัน้ี  

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

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

(2)  พลเอกโกญจนาท    จุณณะภาต                               อาย ุ        72           ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                 237                    .                           
ถนน      สุทธิสาร (ตอนปลาย)                          ตาํบล/แขวง          สามเสนนอก  อาํเภอ/เขต   หว้ยขวาง   
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10310                            หรือ 

(3)  นายสนัติ   บางออ้  อาย ุ              73 ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  73/21        
ซอย     อารีสมัพนัธ์ 1    ถนน     พหลโยธิน          ตาํบล/แขวง   สามเสนใน  อาํเภอ/เขต   พญาไท     
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์          10400                      หรือ 

(4)  นางนุชนาถ   ธรรมโนมยั  อาย ุ              68 ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี 37/16   
ซอย  หลงัสวน    ถนน    เพลินจิต                  ตาํบล/แขวง      ลุมพินี   อาํเภอ/เขต     ปทุมวนั    
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์     10330                     หรือ  
  (5)     อาย ุ               ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต      
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                   

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ ประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่ 41   ในวนัองัคารที ่  4 สิงหาคม  2563   เวลา 09.00    น.  ณ ห้อง Galaxy ช้ัน 10  โรงแรมอวานี พลสั  
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  
เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 11 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่40   เมื่อวนัที ่23  เมษายน 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
 วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิกาํไรและการงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 เพิม่เตมิ  และ 

   รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที5่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ        นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตนเศรษฐ ์                              
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม                 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ        นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา     

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ        นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์          

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระที6่  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563   
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี)   
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ     
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 41                            
ใน วนัองัคารที่   4 สิงหาคม  2563   เวลา 09.00    น.  ณ ห้อง Galaxy ช้ัน 10  โรงแรมอวานี พลสั  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ     
เลขที ่257 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 

      

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี             เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง                                                   
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง                                   
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 
 
 
 
 
 


