
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

                 (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน)

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น เขียนท่ี..................................................................................
วนัท่ี…...……เดือน………………….…พ.ศ…………..….

(1) ขำ้พเจำ้……………………………............……….…….........…………….....สญัชำติ…………………………………

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั........................................................................เสียง ดงัน้ี

หุ้นสำมญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3)

(4) กรรมกำรอิสระ

นำยธนบดี   กุสินทร์เกิด อำย ุ 75 ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี 39/1 ซ.ประชำช่ืน 12  แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ  10800

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญั

ประจ ำปี 2563  ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฏาคม 2563  เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนดฮ์อลล ์202-203 (GH 202-203) ชั้น 2 ศนูยนิ์ทรรศกำร

และกำรประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนเขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

ต ำบล/แขวง.….......................……...อ ำเภอ/เขต…...........................……..จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์................. หรือ

อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………….............…………..ถนน…....……...………………..….....ต ำบล/แขวง…....………………....….…..…………….

อ ำเภอ/เขต……….……...………..…………........…จงัหวดั…………………….………………..รหสัไปรษณีย…์…........…….......………….

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  กนัยงอเีลคทริก  จ ากดั (มหาชน)   โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม…..……………….หุ้น และ

 ……………………………………………...อำย.ุ......…ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………….......ถนน...........................

 ……………………………………………...อำย.ุ......…ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………….......ถนน...........................

ต ำบล/แขวง.….......................……...อ ำเภอ/เขต…...........................……..จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................หรือ

ต ำบล/แขวง.….......................……...อ ำเภอ/เขต…...........................……..จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................หรือ

 ……………………………………………...อำย.ุ......…ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………….......ถนน...........................
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27 กรกฎำคม  2550 15.00 หอ้ง แกรนด ์บอลลูม 3 โรงแรม แกรนด์ไฮแอท  เอรำวณั    กรุงเทพ 27 กรกฎำคม  2550 15.00

ติดอำกรแสตมป์
20 บำท

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี  2562

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำม และคณะกรรมกำร

บริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) จึงไม่มีกำรลงมติใดๆ ในวำระน้ี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562  ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนเขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี

 (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนเขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนเขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี
กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร
1. นำยอรรถกฤช วิสุทธิพนัธ์

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
2. นำยอคิระ นำคำมิชิ

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
3.นำยทำเคชิ โอชิมะ

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
4. นำยโทโมฮิโกะ คำไซ

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
5. รศ. ดร.อิสสรีย ์ หรรษำจรูญโรจน์

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนเขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนเขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำมและให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) จึงไม่มีกำรลงมติ
ใดๆ ในวำระน้ี

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น

ท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็
จริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร

ลงช่ือ………………......……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ

หมายเหตุ

    แยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ลงช่ือ………………......……………………….. ผูม้อบฉนัทะ

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

            (         นำยธนบดี   กสิุนทร์เกิด         )

ลงช่ือ………………......……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ

         (……......………………………………….)

         (……......………………………………….)
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1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่ำกำรลง


