
หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.   
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 

 
 

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

(1)  ข้าพเจ้า.......................................................................................  สญัชาติ................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................................ถนน........................................ต าบล/แขวง................................ 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์...................... 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  กำรบินกรุงเทพ  จ ำกัด  (มหำชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ...................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................เสยีง 
  หุ้นสามญั.................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
  1. ช่ือ.......................................................................................................... อาย ุ..............................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................................ถนน........................................ต าบลแขวง................................ 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 
  2. ช่ือ.......................................................................................................... อาย ุ..............................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................................ถนน........................................ต าบลแขวง................................ 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 
  3. ช่ือ.......................................................................................................... อาย ุ..............................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................................ถนน........................................ต าบลแขวง................................ 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 
  4. พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อาย ุ70 ปี สญัชาติไทย  99 หมู่ 14 ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  หรือ 
  5. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 52 ปี  สญัชาติไทย   99 หมู่ 14 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  6. นายสมบรูณ์ กิติญาณทรัพย์  (กรรมการอิสระ)  อาย ุ58 ปี  สญัชาติไทย   99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอล
รูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน เวนชั่น เลขที่  99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่ 
กรุงเทพมหานคร  หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วำระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
เมื่อวันที่  12 เมษายน 2559 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

                สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 
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วำระที่  3 เร่ืองเสนอเพื่อทรำบ 
  3.1 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2559 

3.2 รับทรำบรำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
 
วำระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำ 
  4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ซึ่งประกอบงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน 

     เบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
  4.2 พิจำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงนิปันผล 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
  4.3 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล 
        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

2. นายศรีภพ สารสาส 
        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 3. นายพฒุิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 
        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 4. นายอนวชั ลลีะวฒัน์วฒันา 
        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

4.4 พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จคณะกรรมกำรบริษัท 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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  4.5 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2560 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
  4.6 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระที่  5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้    
ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม ่     
ชดัเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
  ลงช่ือ                                                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
              (                                                                                      ) 
 
 
ลงช่ือ                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (                                                                            )    (                                                                            )   
 
 
ลงช่ือ                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (                                                                            )   (               พลเอกวิชิต  ยาทิพย์                                ) 
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ลงช่ือ                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (                นายสหรัตน์ เพ็ญกลุ                               )    (        นายสมบรูณ์ กิติญาณทรัพย์                         ) 
 
 
 

 
หมำยเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  ณ ห้อง
แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ 
กรุงเทพมหานคร  หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
    ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
    ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
    ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
    ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
    ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 
 

 
 


