
 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เรื่อง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนท่ี........................................................................ 

วนัท่ี............เดือน ........................... พ.ศ........................ 
 

  

 

(1) ขา้พเจา้................................................................................สญัชาติ ..............................

อยูบ่า้นเลขท่ี ...............ถนน ......................... ต าบล/แขวง .......................อ าเภอ/เขต............................. 

จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์....................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)............................................. 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................เสียง ดงัน้ี 

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

หุน้บุริมสิทธิ ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะใหบ้ริษทั  

  

  ..........นำยสุทธิ ธรรมอ ำนวยสุข.......... อายุ ......72...... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..155/98..หมู่ท่ี....10...... 

ซอย .............. ต าบล/แขวง ......สุรศกัด์ิ..............อ าเภอ/เขต ........ศรีราชา.............. จงัหวดั ........ชลบุรี

...............รหสัไปรษณีย.์........20110............... 
 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั .........................

รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ............................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ........................

รหสัไปรษณีย.์....................... 

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของ

บริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั 

เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2561 

 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 5 ตลุำคม 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

     วำระที่  2 รบัทรำบรำยงำนกิจกำรประจ  ำปี 2561 

 

 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี ส ำหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ  ำปี 2561 และกำรจำ่ยเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   2.นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   3.นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ  ำปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  ำปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

          วำระที่ 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 

 

 ลงช่ือ ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
 

(.......................................................) 

 

 ลงช่ือ ................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

(.......................................................) 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะตามแบบ



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

    ใบประจ  ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A 

อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอนต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที ่.................  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 


