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เอกสารแนบ 8 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
                                                (ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า ฉบับที่5 พศ.2550)   
      

 
เขียนที_่____________________________ 
 
วันที_่_____เดือน_________พ.ศ._________ 

 
(1) ข้าพเจ้า_______________________________________สัญชาต_ิ_________อยู่บ้านเลขที_่____________
ถนน______________________ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย์__________________    
  
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียงดังนี ้

หุ้นสามัญ_______________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
หุ้นบรุิมสิทธ_ิ____________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้
1. ชื่อ______________________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ ________________________________________________________________________________ 
2. นาย ชัย   จรุงธนาภิบาล ต าแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2102/179 ถ.รามค าแหง (สุขมุวิท 

71) แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ  ( รายละเอียดประวตัิกรรมการในเอกสารแนบ 3 ) 
3. รศ.ดร. ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา ต าแหนง่ กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76/1 ซอยศูนย์วิจยั 8(2) ถ.

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป ิเขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  ( รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3 ) 
4. ดร. ภิรมย์   แจ่มใส ต าแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บา้นเลขที่ 88/67 ซ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ และมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 10 เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่้องออกตามวาระและถูกเสนอชื่อกลับ
เข้ามาใหม ่(รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3 ) 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชมุ สาขาของ บริษัท        
ทีมพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมูท่ี่ 3 ถ.ธญับุร-ีล าลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

 
(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีครั้งที ่1/2554 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
 (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
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วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิงบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   
             31 ธันวาคม 2554 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและอนมุัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลส าหรับปี 2554 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจาก

การจัดสรรหุ้นสามัญ  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
   เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้

  เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนทะเบยีนของบรษิัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 70,784,965 
หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาทเพื่อรองรับหุ้นปันผล 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 9  พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 70,784,965 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับหุ้น

ปันผล 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 



 - 3 - 

 
 
วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   1. ชื่อกรรมการอิสระ ดร.ภิรมย์  แจ่มใส 

  เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง    
   2. ชื่อกรรมการ นายจักรพันธ ์ มานัสสถิตย์ 

  เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 12 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง 
 

(5). การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6). ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
   ลงนาม _____________________________ ผู้มอบฉันทะ 
 
            (                          ) 

ลงนาม _____________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
         (                          ) 
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หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ใน

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีมพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2555 ในวันที ่25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ 

บริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที1่52/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ล าลูกกา ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธาน ี
หรือจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
วาระที ่_____________ เรื่อง ______________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
 

วาระที ่_____________ เรื่อง ______________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
 

วาระที ่_____________ เรื่อง ______________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
 

วาระที ่_____________ เรื่อง ______________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
 

วาระที ่_____________ เรื่อง ______________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 

วาระที ่_____________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
   


