
สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5 
 

หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ข. 
   

20 บาท 
อากรแสตมป 

       เขียนที่  ..................................................................... 
       วันที่  ...........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ............ 
 1. ขาพเจา  ......................................................................................................... สัญชาติ ....................................... 
อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .............................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 
 2. เปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

3. ขอมอบฉันทะให 
 1. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
 2. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
 3. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองบอรดรูม 2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 
60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือพึงที่
จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
  
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 

วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในป 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด               
               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  

การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล               
  1. นายวินิต ชอวิเชียร 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  2. นายชเนศวร แสงอารยะกุล 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
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5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองบอรดรูม 2 ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขที่ 60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110   หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

 วาระที่  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระที่  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระที่  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระที่  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระที่  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
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20 บาท 
อากรแสตมป หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

   
       เขียนที่  ......................................................................... 
       วันที่  ...........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ............... 
 1. ขาพเจา  ......................................................................................................... สัญชาติ ........................................ 
อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .............................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ................................................................................. 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุน และออกเสียง
ลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

2. ขอมอบฉันทะให 
 1. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
 2. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
 3. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองบอรดรูม 2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 
60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือพึงที่
จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มอบฉันทะบางสวนคือ จํานวนหุน .................... หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ................... หุน                                 
 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
  
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 

  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ............... เสียง                งดออกเสียง ........ เสียง 
 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............. เสียง        ไมเห็นดวย ............. เสียง                 งดออกเสียง .........เสียง 
  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในป 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............... เสียง         ไมเห็นดวย ............... เสียง               งดออกเสียง ....... เสียง 
  
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
              การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 
                              เห็นดวย ............... เสียง             ไมเห็นดวย ............... เสียง              งดออกเสียง ........เสียง 
              การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  1. นายวินิต ชอวิเชียร 
                              เห็นดวย ............... เสียง             ไมเห็นดวย ............. เสียง                งดออกเสียง ........เสียง 
  2. นายชเนศวร แสงอารยะกุล 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ..............เสียง                งดออกเสียง ........เสียง 
  
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ............ เสียง                งดออกเสียง .........เสียง 
  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย .............. เสียง              งดออกเสียง .........เสียง 

หนา 25 
 



 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ............... เสียง             งดออกเสียง .........เสียง 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
              กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

หนา 26 
 



 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองบอรดรูม 2 ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขที่ 60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110   หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

 วาระที่  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                    งดออกเสียง ...........เสียง 

 
 วาระที่  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ........... เสียง 

 
 วาระที่  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ............เสียง 

 
 วาระที่  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ............เสียง 

 
 วาระที่  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ............เสียง 
  
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 

 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 

หนา 27 
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	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



