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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขา้พเจา้                                                                                      สญัชาติ                                    .

อยู่บา้นเลขท่ี                             .ถนน                                            ต าบล/แขวง                                                .

อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                .                          

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                    ทวีี ธันเดอร ์                                จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                          เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                                        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                  อาย ุ                          ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี                      ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                    .

อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                     .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นายมนตรี โสคติยานรุกัษ์                                อาย ุ           62              ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี           29/37  ซอยลาดพรา้ว 23          ถนน        ลาดพรา้ว         ต าบล/แขวง  จนัทรเกษม              .                         

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์     10900        .    

หรือ      

  3.                นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์                                      อาย ุ      71              ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์    10330         . 

 4.          นางกลัยานี ภาคอตั                                                  อาย ุ         61          ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี              318         ถนน          พหลโยธิน                ต าบล/แขวง              จนัทรเกษม                  .       

อ าเภอ/เขต            จตจุกัร                 จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร                รหสัไปรษณีย ์         10900     .         
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทาวน ์

อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระท่ี  2. พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระที่  3. พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบ

บญัชีประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง           

วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง          

วาระท่ี  5. พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
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                   การแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 2 คน 

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง    

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.2 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง    

วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง          

วาระท่ี  7. พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง         

วาระท่ี  8. พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง   

วาระท่ี  9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง      

 

 



 

หนา้ 4  
 

      

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้

ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6)      ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

หมายเหต ุ

1.ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียง      
   ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้                                  
2.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล                               
3.ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม 
   ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ         
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษิัท                       ทวีี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน)                                    . 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ 
(ทาวน ์อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 

 

วาระท่ี                           เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  

              ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
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ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         
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