
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

เขยีนที…่……………………………………. 
 

 วนัที…่……..เดอืน……………………พ.ศ…………………… 
 

 

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

ถนน………….……….ต าบล/แขวง……………………..อ าเภอ/เขต………….………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณยี…์……… 
              

 (2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั  จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล  จ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม……..……………..…........……..หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………….เสยีง  
             

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 1. ชือ่………………………………….……………..อายุ…………ปี   อยู่บา้นเลขที…่……………….…ถนน……………..…………..… 
 

ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….  รหสัไปรษณยี…์..…………….… 
 

 2. ชือ่………………………………….……………..อายุ…………ปี   อยู่บา้นเลขที…่……………….…ถนน……………..…………..… 
 

ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….  รหสัไปรษณยี…์..……....……… 
 

 3. ชือ่………………………………….……………..อายุ…………ปี   อยู่บา้นเลขที…่………….….….ถนน……………..…………..…… 
 

ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….  รหสัไปรษณยี…์..…………… 
 

 4.    นายพรวุฒ ิ  สารสนิ,   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ      . อายุ.      62      ปี อยู่บา้นเลขที ่.    122  หมูท่ี ่  -    .  
ถนน.     ศาลาแดง       .ต าบล/แขวง.        สลีม           อ าเภอ/เขต.      บางรกั         จงัหวดั.      กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณยี ์ 10500      . 
(เป็นกรรมการอสิระทีม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระที ่ 7. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการพจิารณาเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง)  

 

 5.    นายไส ้หว่า ไซมอ่น ซุน,  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  . อาย.ุ  62  ปี  
อยู่บา้นเลขที ่.                  39 ซมัเมอรเ์ซท็ปารค์ สวนพล ู  ถนน.    สาทรใต ้  ต าบล/แขวง.    ยานนาวา   อ าเภอ/เขต .    สาทร    จงัหวดั.  กรุงเทพมหานคร   
รหสัไปรษณยี ์ 10120  .   

 

 6.    นายสุรชยั  ศริวิลัลภ    กรรมการอสิระ  . อายุ.    80   ปี อยู่บา้นเลขที.่   143/4     หมูท่ี ่  -    ซอย.    พหลโยธนิ  34    ต าบล/แขวง.  

  เสนานิคม     ..อ าเภอ/เขต.    จตุจกัร      จงัหวดั.     กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณยี ์ 10900      . (เป็นกรรมการอสิระทีม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษใน
วาระที ่7.  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการพจิารณา
เสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง)  

   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564    
ในวนัพฤหสับดทีี ่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ เลขที ่589/71 อาคารเซน็ทรลัซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 12 เอ ถนนเทพรตัน           
แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2745-6118-30 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้  
 

วาระท่ี  1.  รบัทรบรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563  
 

วาระนี้เป็นวาระรบัทราบรายงานการประชุม จงึไมม่กีารลงมติ 
 

 

วาระท่ี  2.  รบัทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
 

วาระนี้เป็นวาระรบัทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไมม่กีารลงมต ิ
 

วาระท่ี  3.  พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

                 เหน็ดว้ย                      ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสยีง  
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(ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท) 



 
 
 
 
 
 

วาระท่ี  4.  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้                  

  เหน็ดว้ย                      ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  5.  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจ าปี 2563 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้                 

  เหน็ดว้ย                      ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  6.  พิจารณาก าหนดค่าเบีย้ประชมุส าหรบักรรมการประจ าปี 2564 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้                  

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  7.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 

                           การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
         เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

               การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล               
    

  1.  นายพรวุฒ ิ สารสนิ  
          เหน็ดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

 

  2.  นายสตเีฟ่น ซ่วย กู่  
          เหน็ดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

 

3.  นายสุรชยั ศริวิลัลภ    
          เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

 

4.  นางสุนนัทา แพงศุข 
          เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

 

วาระท่ี  8.  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               

  เหน็ดว้ย                            ไมเ่หน็ดว้ย                              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  9.  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               

  เหน็ดว้ย                            ไมเ่หน็ดว้ย                              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 10.  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม 
                   วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               

  เหน็ดว้ย                            ไมเ่หน็ดว้ย                              งดออกเสยีง  
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วาระท่ี  11. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 
 
 

                 เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                              งดออกเสยีง  
 
 
 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 

 (6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณา หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ   
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

   
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
   
 (.................................................................................)  
   
   

ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   
 (.................................................................................)  
   
   

ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   
 (.................................................................................)  
   
   

ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   
 (.................................................................................)  

      
  
   

หมายเหตุ  
1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้  จ ากดั  (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดทีี ่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ เลขที ่
589/71 อาคารเซน็ทรลัซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ 12 เอ ถนนเทพรตัน แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2745-6118-30 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

วาระท่ี…เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 

                              

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้                  

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี…เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                              

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้                  

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี…เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้                  

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  7.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 

 
 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 
                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 
 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 
                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 
 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 
                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 
 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 
                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 
 

 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 
                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
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