
บหนังสือมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

-------------- 

เขียน…………………............………………………….
วนัท่ี……......….เดือน….......………….พ.ศ…………… 

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………….......……………สญัชาต…ิ..………........……………...…. 

อยูบ้่านเลขท่ี…........…………ถนน…………………....………………ต าบล/แขวง……………………………..……………. 

อ าเภอ/เขต………………......……….จงัหวดั………......………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….………….......…………………..........................................................................จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………..……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…..……........……...………เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั……...........………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……....................…….……………เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ……............………….……..…หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………....................………….…เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)  …………………………………….………………..........…………………….....…………อาย.ุ.........………......…ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 

อ าเภอ/เขต………..……......……….……จงัหวดั..…....………….………….รหสัไปรษณีย์………………….…..........…….. หรือ 

(2)  …………………………………….………………..........…………………….....…………อาย.ุ.........………......…ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 

อ าเภอ/เขต………..……......……….……จงัหวดั..…....………….………….รหสัไปรษณีย์………………….…..........…….. หรือ 

 (3)  …………………………………….………………..........…………………….....…………อาย.ุ.........………......…ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 

อ าเภอ/เขต………..……......……….……จงัหวดั..…....………….………….รหสัไปรษณีย์………………….…..........…….. หรือ 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น/
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด 
ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี  ้คอมมูนิตี  ้จ ากัด (มหาชน) เลขที่  50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 2565 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  

 วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วำระที่  4 พิจำรณำและอนุมัติงดกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 



 วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการปี 2565 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตประจ ำปี 2565 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วำระที่ 7 พิจำรณำก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวำลย์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 



ช่ือกรรมการ นำยแพทย์สุวิน ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นำงสำวมณสุธำทพิ มลำอัครนันท์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วำระที่  8  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบ ริษัท จำก 300,993,500.00 บำท เป็น 
299,419,353.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ ำหน่ำยไม่ได้ ซึ่งเป็นสำมัญจ ำนวน 15,741,465 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วำระที่ 10 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 



กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

                                                                                           ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

                                                                                                          (……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                                                          (……………………………………….) 

 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ                                                                       
(……………………………………….) 

      ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                      (……………………………………….)                                       
  

หมำยเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชมุบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

------------------- 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 



 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี………………….เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 



 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 



 

 

เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

1. กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดำ 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักลา่วทัง้หมด ต้องยงัไมห่มดอายกุารใช้งาน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผู้แทนนติิบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ผู้แทนนิติบุคคลน าส่งส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กำรมอบฉันทะ 

 แนะน าให้ใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ 

 ในวนัจดัประชมุ บริษัทได้จดัให้มอีากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ/ได้รับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ 

(1)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน
โดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและบคุคลซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.) 



 

 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่ผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศมอบอ านาจให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่คสัโตเดียนมอบอ านาจการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การ
มอบอ านาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของคสัโตเดียน โดยลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(4)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

หมำยเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบบัมิได้ท าขึน้เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ และต้อง
ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดท าขึน้ในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดย 
โนตารีพบัลคิ 

3. กำรมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน 

1. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. นายวิบลูย์ พจนาลยั  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

หมำยเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานที่เก่ียวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายงับริษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
และลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

 



  

 

ข้อมูลเก่ียวกับกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทก ำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

1.   รศ.ดร. วิชิต อู่ อ้น 

ต าแหนง่       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  30/122 สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

(กรรมกำรมีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่ 5 เร่ือง พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรประจ ำปี 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวำลย์ 

ต าแหนง่   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมกำรมีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่ 5 เร่ือง พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรประจ ำปี 2565และวำระที่  7 เร่ือง พิจำรณำก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรที่ออก
ตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำแทน เน่ืองจำกเป็นผู้ที่ครบวำระในปีนี ้และได้รับ
กำรพิจำรณำเสนอชื่อให้ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

3. นำยวิบูลย์ พจนำลัย 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ      45 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมกำรมีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่  5 เร่ือง พจิำรณำและอนุมัตค่ิำตอบแทนของ
กรรมกำรประจ ำปี 2565) 

 

  

 


