
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

       เขียนที่ …………………………….. 
 เลขทะเบียนผูถือหุน       

      วันที่ ..............เดือน…………. พ.ศ…………..  
 

(1)   ขาพเจา       .....................................................................................................สัญชาติ………………………….                              

         อยูบานเลขที่....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง.................................................. 

         อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...................... 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

         โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………………   หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    .................... เสียง  ดังนี้           

□ หุนสามัญ …………………………. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........……………...เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ    ................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  ……….....................เสียง 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให  
        1. ช่ือ ……………………………………………………………….………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย …………………………………..  หรือ 
        2. ช่ือ ………………………………………………………………….……..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย ………………………………..  หรือ 
       3. ช่ือ …………………………………………………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ................................................. ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย …………………………………..   

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น 
ช้ัน 5 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 8 



วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 
 



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังที่ 5 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 6 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 3  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถามี)   
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
(4) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

(5) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
                                      ลงช่ือ ………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
            (……………………………….…………) 
                                                               ลงช่ือ ………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                         (……………………………….…………) 
 ลงช่ือ ………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
            (……………………………….…………) 
 ลงช่ือ ……………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
              (……………………………….…………) 
หมายเหตุ 
 1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ไดใน
ในประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น ช้ัน 5 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 
15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่น  
 

 วาระที่……………………
 เรื่อง……………………………………….………………………………..……………… 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 

 วาระที่……………………
 เรื่อง……………………………………….………………………………..……………… 

  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่……………………
 เรื่อง……………………………………….………………………………..……………… 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    

 วาระที่……………………
 เรื่อง……………………………………….………………………………..……………… 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 

 



              (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุน )         เขียนที่ …………………………………………..  
เลขทะเบียนผูถือหุน..............................................                                

        วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………        
 (1)   ขาพเจา.................................................................................................................................................                                                  
            สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………...              

อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส............................... 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................... 
 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………………หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง  ดังนี้  
        □ หุนสามัญ  ………………………  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง  
        □ หุนบุริมสิทธ ิ ……………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง 
(2) ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน…………………………………..……… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………………..…………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        3. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………….………………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..…………..  
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น 
ช้ัน 5 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวนคือ 
  □ หุนสามัญ  …………………….หุน  ออกเสียงลงคะแนนได   …………………….    เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได    …………………….        เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 



 
(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 
       วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังที่ 5 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 6 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 3  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถามี)   
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน

หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
           (……………………………….…………) 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
           (……………………………….…………) 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
            (……………………………….…………) 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
           (……………………………….…………) 
 
 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใน

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น ช้ัน 5
โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

 วาระที่……………………
 เรื่อง………………………………………….………………………………..…………… 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 

 วาระที่……………………
 เรื่อง………………………………………….………………………………..…………… 

  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่……………………
 เรื่อง………………………………………….………………………………..…………… 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    

 วาระที่……………………
 เรื่อง………………………………………….………………………………..…………… 

 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


