
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี       

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า            สญัชาต ิ   

 อยู่บ้านเลขท่ี 

 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                            ไทยเคนเปเปอร์      จํากดั (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                    หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                        เสียง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั                                                                      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ                                           -       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                     -                     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

       อาย ุ     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   หรือ 

       อาย ุ     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   หรือ 

       อาย ุ     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญั/วสิามญั ครัง้ท่ี ประจําปี 2559 ในวนัท่ี   23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซเิมนต์ไทย 

จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

 วาระท่ี  1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  2  เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 
หน้า  1  ของจํานวนหน้า  5  หน้า 



 วาระท่ี  3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  5  เร่ือง พจิารณาลดจาํนวนกรรมการ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  6  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ    นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล       

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายวชิาญ จติร์ภกัดี       

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ            

เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ            

เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  7  เร่ือง พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

หน้า  2  ของจํานวนหน้า  5  หน้า 

 



 วาระท่ี  9  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนใน

วาระท่ี 8 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  10  เร่ือง อนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี  11  เร่ือง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

หน้า  3  ของจํานวนหน้า  5  หน้า 
 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                ไทยเคนเปเปอร์     จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วสิามญั ครัง้ท่ี ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Hall 1 

ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะ

พงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 

    

 วาระท่ี    เร่ือง            

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง            

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง            

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี    เร่ือง             

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง            

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 

 

 

หน้า  4  ของจํานวนหน้า  5  หน้า 
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