
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 เขียนท่ี …………….……………………………….…….……                                                              
 วันท่ี …….… เดือน …………………… พ.ศ. ……….…..…                                                              

(1) ขาพเจา ………..………………..…………..………………………..….….… สัญชาติ …….……..   
อยูบานเลขท่ี ….................... ถนน ………………………………………..……… ตำบล/แขวง ……………..........…… 
อำเภอ/เขต ……………......……….… จังหวัด …………...........................…… รหัสไปรษณีย ………………..  

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม   
…………………......….….… หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………………………..…. เสียง ดังนี้  

หุนสามัญ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………………….. เสียง  
หุนบุริมสิทธิ ………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………………..… เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให    

 ….……………….………………..………….………………………… อายุ …….…… ป 
อยูบานเลขที่ ………….…… ถนน …………...................……...…….… ตำบล/แขวง ………..………..........………….… 
อำเภอ/เขต ………..………………….…… จังหวัด ………..……………...…… รหัสไปรษณีย ………………….…. หรือ  

 นายไชยยศ บุญญากิจ อายุ 59 ป บานเลขท่ี 24/287 หมู 7 หมูบานรุงเรือง 4 ถนน
ประชาราษฎร 5 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ  

 นายเสริญ วิเทศพงษ อายุ 60 ป บานเลขท่ี 67/129 ซอย รวมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ  

 นางศศิธร พงศธร อายุ 56 ป บานเลขท่ี 21/19 ซอย รวมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 เวลา 10.00 น. ณ โพธาลัย เลเชอร พารค 
หองสราญรมย เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นดวย  
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้    

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556       

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปและผลการดำเนินการประจำป 2556       

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุด     
วันท่ี 31 ตุลาคม 2556  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล       

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี 5 พิจารณาการจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมายประจำป 2556 และเรื่องงดจาย     
เงินปนผลเพ่ิมเติม  

       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            
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  วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระ       
       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด                              
  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                             

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล                              
 ชื่อกรรมการ นายเชีย ซอง เฮง                                    
  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                             

 ชื่อกรรมการ นายยอง ชุน คอง                                    
  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                             

 ชื่อกรรมการ นางศศิธร พงศธร                                    
  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                             

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจำป 2557       

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจำป 2557       

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)       

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้   
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน  
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ  

 ลงชื่อ ……………………………………. ผูมอบฉันทะ                                                  
 ( ……………….….…….…………. )                                                      

 ลงชื่อ ……………………………………. ผูรับมอบฉันทะ                                                  
 ( ……………….….…….…………. )                                                      

 ลงชื่อ ……………………………………. ผูรับมอบฉันทะ                                                  
 ( ……………….….…….…………. )                                                      

 ลงชื่อ ……………………………………. ผูรับมอบฉันทะ                                                  
 ( ……………….….…….…………. )                                                      

หมายเหตุ  
(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล    

(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจำตอ  
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ 2557 เวลา 10:00 น. 
ณ โพธาลัย เลเชอร พารค หองสราญรมย เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นดวย  

  วาระท่ี ……. เรื่อง ………………………………………………………………………….…..       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี ……. เรื่อง ………………………………………………………………………….…..       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี ……. เรื่อง ………………………………………………………………………….…..       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี ……. เรื่อง ………………………………………………………………………….…..       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            

  วาระท่ี ……. เรื่อง ………………………………………………………………………….…..       
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร         
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้         

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง                                                            
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