ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาํ หนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เดือน

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) (PAP)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
(2)
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
(3)
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
 (4) ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หรื อ
 (5) คุณปิ ยะนุส ชัยขจรวัฒน์
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

พ.ศ.

-

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

อายุ

ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
อายุ
ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
อายุ
ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
อายุ 63
ปี ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ชัน้ 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
อายุ 41
ปี ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ชัน้ 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์
พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอ
ื หุ้น ประจําปี 2559

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
หน้ า 1 ของจานวน 5 หน้ า

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ของบริษัทฯ

ประจําปี 2559
- วาระเพื่อทราบ ไม่มกี ารลงมติ  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย ประจําปี 2559



สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ ายเงินปั นผล



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการผู้ท่ อ
ี อกจากตําแหน่ งตามวาระ



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ดร.วิชาญ อร่ ามวารีกุล
เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

นางอุดมวรา เดชส่ งจรัส
เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 6



พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ส
ู อบบัญชี ประจําปี 2560


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

7.1

 แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี



 เห็นด้ วย

7.2

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 อนุมัติค่าสอบบัญชี
 เห็นด้ วย

หน้ า 2 ของจานวน 5 หน้ า

 วาระที่ 8



พิจารณาอนุมตั ิการลดจํานวนกรรมการบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 วาระที่ 9



 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างตน ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้ า 3 ของจานวน 5 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) (PAP)
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องคราวน์
1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะ
พึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่


 วาระที่


 วาระที่


 วาระที่


 วาระที่



เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

หน้ า 4 ของจานวน 5 หน้ า

 วาระที่

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

หน้ า 5 ของจานวน 5 หน้ า

