
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
ส่งมาด้วย  6 

 
   แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตำยตวั) 
            ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ 
        เร่ืองก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

       
        เขียนท่ี..................................................................... 
       วนัท่ี................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 
 1.ขา้พเจา้.......................................................................................................................... สญัชาติ.................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์......................... 
 

 2.เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ............................ .หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
 

 3.ขอมอบฉนัทะให ้
     (1).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (2).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (3).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
ประจ ำปี  2563  ในวนัองัคำรที ่ 21  เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น.  ณ  ห้องประชุม ป่ินเกล้ำ 2 (ช้ัน 9) โรงแรมรอยัล  ซิตี ้เลขที่ 800 
ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงกอกน้อย  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  เม่ือวนัที ่ 18  เมษำยน  พ.ศ. 2562 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 

Duty Stamp 
20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 
 

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทในรอบปี  2562 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี  ส ำหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุด วนัที ่31  ธันวำคม  2562 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรของบริษัท  และกำรจ่ำยเงนิปันผล  ประจ ำปี  2562 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต้่องออกตำมวำระ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
          เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ : ดร.โยธิน    อนาวลิ 
          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ : คุณกมัพล    ตติยกว ี
          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี  2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี  2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 



 
 

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตักิำรออกหุ้นและเสนอขำยหุ้นกู้ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่9  พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่10   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 6.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

       ลงช่ือ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
             (..............................................................) 
 

       ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (    นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ    ) 

ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                   (                                                   ) 
  

หมำยเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ ำกดั (มหำชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563  ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2563 เวลา 10.00 น.  ณ  หอ้งประชุม ป่ินเกลา้ 2 (ชั้น 9)  โรงแรมรอยลั ซิต้ี   เลขท่ี   800  ถนนบรมราชชนนี   แขวงบางกอกนอ้ย   
เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
........................................................................................................................................................... 

 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

 
 
 
 
 
 


