
หนา้  ของจํานวนหน้า  หนา้ 

 

                                                    

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) 

        โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ..............................     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................. เสียงดงันี  

              □ หุน้สามญั  ...............................................  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................เสียง  

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

 □ (1)     อาย ุ                       ปี   อยูบ่า้นเลขที   

ถนน    ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  

หรือมอบให้กรรมการอสิระ 

□  (2)   นายขจรศกัดิ  วนัรัตน์เศรษฐ          อาย ุ        73       ปี   อยู่บา้นเลขที          18 -  20          ซอย  ปุณณวิถี  ถนน     ...-.........                          

ตาํบล/แขวง     บางจาก   อาํเภอ/เขต      พระโขนง        จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์     10310               หรือ 

 □  (3)   นางนุชนาถ   ธรรมโนมยั      อายุ     69        ปี   อยูบ่า้นเลขที     37/16      ซอย  หลงัสวน     ถนน        เพลินจิต       ตาํบล/แขวง 

ลุมพินี    อาํเภอ/เขต     ปทุมวนั    จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์     10330            หรือ  

 □ (4)   นางช่อทิพ  ปราโมช  ณ อยุธยา    อายุ      69    ปี    อยู่บา้นเลขที    99/241      ซอย    C     หมู่บา้นมณัฑนาแจง้วฒันะ   –       

ราชพฤกษ ์   ถนน  ชยัพฤกษ ์ ตาํบล/แขวง   พลบั      อาํเภอ/เขต  ปากเกร็ด  จงัหวดั    นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์    11120               

คนหนึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 42  ในวันอังคารที   เมษายน  2564   เวลา 09.00    น.  ณ ห้อง   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  

เลขที   ถนนพระราม   แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ   หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั  เวลา  และ

สถานทีอืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี  ดงันี 

 วาระที   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที    เมือวนัที  สิงหาคม  2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 

อากรแสตมป์ 

 บาท 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  
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 วาระที   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิ สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที   พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที  พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชือกรรมการ        นายบุญเกียรติ  โชควฒันา                               

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ         พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต                 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ        นายสันติ  บางออ้                          

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ        นางกิตยาภรณ์  ชยัถาวรเสถียร           

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที   พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที 8  พิจารณาเรืองอืน ๆ  (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที 

ทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง

หรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที

เห็นสมควร 

  กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุ     

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชือ   ผูม้อบฉันทะ 

  ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 42                            

ใน วันอังคารที   เมษายน  2564   เวลา 09.00    น.  ณ ห้อง   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที   ถนนพระราม   

แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลาและสถานทีอืน 

      

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที     เรือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที             เรืองเลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง                                                   

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ    

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง                                   

   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   ชือกรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 
 
 
 
 
 


