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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

 
 
 

                                                                                                                     เขียนที่............................................................. 
                                                                                                                     วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………… 
      อยู่บ้านเลขที่.........................................................................................    
      ………………………………………………………………………………………………… 
      ........................................................................ สัญชาติ........................ 
2.    เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสียง ดังนี้ 
       หุ้นสามัญ....................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง 
3.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3) 

กรรมการอิสระ   1) □ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ 
                      2) □ นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 
บุคคลอื่น           3)   ............................................................................................................................................................................อายุ......................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................
หรือ 

4)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................
หรือ 

5)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................... 
 

(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) 
รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*) 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 ในวันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

4.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี2564 

                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้...................................... 
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วาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนนิงานในรอบปี 2564 
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
   ชื่อกรรมการ     ดร.สันติ กีระนันทน ์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายสมยศ เจียมจิรังกร     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นดว้ย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
                (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

 
5.   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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6.   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ   
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (........................................................) 
 

                                                                      ลงชื่อ...........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                             (.........................................................) 
 
                                     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (.........................................................) 
                                       

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (..........................................................) 

 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึง

จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

    
 

วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                            เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 
 

วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

 
วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 

                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

          เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
 


