
 
 

 
 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่กาํหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น.............................................                     เขียนที่ ........................................................  

                        วันท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. .......... 
 

(1) ข้าพเจ้า....................................................................................................................... สัญชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขที่.................................ซอย .............................ถนน...............................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม .................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................... เสียง 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
              1. .......................................................................................................................................... อายุ ......................... ป ี 
                  อยู่บ้านเลขที ่........................................... ถนน.............................................ตําบล/แขวง...........................................  
  อําเภอ/เขต.............................................. จังหวดั.........................................รหัสไปรษณีย์................................. หรือ 
             2. นายรณชิต จินะดิษฐ์          กรรมการอิสระ  อายุ 72 ปี 
  เลขท่ี 94/154 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือ 
              3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์    กรรมการอิสระ  อายุ 67 ปี 
  เลขท่ี 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นแกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
 

        ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ับมอบฉันทะไมส่ามารถเข้ารว่มประชุมได้ ให้กรรมการอสิระคนอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

ติดอากรแสตมป ์

 20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 



 
 

 
 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 
              เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
              ปี 2565 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 
 



 
 

 
 

        เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. ช่ือกรรมการ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์    

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
2. ช่ือกรรมการ นายรณชิต จินะดิษฐ์ 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. ช่ือกรรมการ นายเทพกุล พูลลาภ   

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผูร้ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 
 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 
      ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ 
               (........................................................................) 
 
     
      ลงช่ือ ........................................................................ ผูร้ับมอบฉันทะ 
               (........................................................................) 



 
 

 
 

 
 
      ลงช่ือ ........................................................................ ผูร้ับมอบฉันทะ 
               (........................................................................)  
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 

 
  



 
 

 
 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 

ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
  วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

  วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่ ....... เรื่อง............................................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

   
 


