
สิ�งที�ส่งมาด้วย  6 
ส่งมาด้วย  6 

 
   แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตวั) 

            ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

        เรื�องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ.2550 

       

        เขียนที�..................................................................... 

       วนัที�................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 

 1.ขา้พเจา้.......................................................................................................................... สญัชาติ.................................... 

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์......................... 
 

 2.เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เมอืงไทย  ลสิซิ�ง  จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม ............................ .หุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
 

 3.ขอมอบฉนัทะให ้

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

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

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

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

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

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือ

ประจําปี  2559 ในวันศุกร์ที� 22 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุม ปิ� นเกล้า 2 (ชั�น 9) โรงแรมรอยัล  ซิตี� เลขที� 800 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�  ดงันี�  
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที�  1/2559  เมื�อวนัที� 8  มกราคม  พ.ศ. 2559 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

 

 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี  2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี  สําหรับรอบปีบัญชี  สิ�นสุด วนัที� 31  ธันวาคม  2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรของบริษัท  และการจ่ายเงนิปันผล  ประจาํปี  2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที�ต้องออกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

          เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

         การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื�อกรรมการ : พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง 

          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ : นายชูชาติ   เพช็รอาํไพ 

          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ : นางดาวนภา    เพชรอาํไพ 

          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� 6  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี  2559 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชี ประจาํปี  2559  และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 



 

 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  

 6.  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 

       ลงชื�อ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                        (     ดร. โยธิน     อนาวลิ     ) 
 

       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั�งกรรมการ สามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมอืงไทย  ลสิซิ�ง  จาํกดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2559  ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2559 

เวลา 14.00 น.   ณ   หอ้งประชุม ปิ� นเกลา้ 2 (ชั�น 9)  โรงแรมรอยลั  ซิตี�    เลขที�   800  ถนนบรมราชชนนี    แขวงบางกอกนอ้ย   

เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
........................................................................................................................................................... 

 

วาระที�................... เรื�อง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�................... เรื�อง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�................... เรื�อง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�................... เรื�อง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

 

 

 

 

 

 


