
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  5 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง  กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี.............................................................. 

      วนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ................... 

(1) ข้าพเจ้า..............................................................................สญัชาติ............................................................ 

อยูบ้่านเลขท่ี.........................ถนน........................................ตําบล/แขวง..................................................... 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย์....................... 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ           บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)         

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม............................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..................... เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................... เสียง 

หุ้นบริุมสทิธิ...................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................... เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1.  ช่ือ........................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................... 

ถนน..................................................ตําบลแขวง..........................................อําเภอ............................................... 

จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

2.  ช่ือ........................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี........................... 

ถนน..................................................ตําบลแขวง..........................................อําเภอ............................................... 

จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

3.  ช่ือ........................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี........................... 

ถนน..................................................ตําบลแขวง..........................................อําเภอ............................................... 

จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน้ 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 99 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้าท่ี 39 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  5 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ค     

ทริคอล คอนโทรล จาํกัด 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท  

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 4     พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้      

ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  5 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

      ลงช่ือ____________________________________ผู้มอบฉนัทะ 

                        (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ____________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                        (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะต้องพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 

หน้าท่ี 41 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  5 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญ ผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี  1/2561 ในวันพฤหัสบดี ท่ี  28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ           

ห้องแมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

__________________________________________ 

  วาระที่__________ เร่ือง_____________________________________________________________   

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่__________ เร่ือง_____________________________________________________________   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่__________ เร่ือง_____________________________________________________________   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

 

      ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุ

ประการ 

 

      ลงช่ือ__________________________________ผู้มอบฉนัทะ 

                        (_________________________________) 

              วนัท่ี______________________________ 

       

      ลงช่ือ__________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                        (_________________________________)  

              วนัท่ี______________________________ 
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	หมายเหตุ

