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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
                                                          Proxy  Form B 
                                           ---------------------------------------------------------------------------- 

เขียนที่........................................................... 
    Made at 

                                                                                วนัที่.........เดือน............................พ.ศ.................................
                            Date…….Month…………………Year…………………….. 
(1)  ข้าพเจ้า.....................................................................................................สญัชาติ......................................... 
      I/ We……………………………………………………………………………Nationality…………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี....................ถนน  ………………………………....จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์.................. 
Residing at No………….Road………………………………….Province…………………Post  Code……………. 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  อุตสาหกรรม  อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 As a shareholder of   Electronics Industry Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................เสยีง ดงันี ้ 
Holding the share in the amount of…………….shares and the total ……………….number of votes for which 
หุ้นสามญั......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสยีง 
Ordinary shares in the amount of   ……………….. shares for   ……………………………….. votes  
(3) ขอมอบฉนัทะให้  Hereby  appoint  
(1) ...........................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ้่านเลขท่ี.......................................... 

……………………………………………………….Age…………Years   Residing at  No……………………... 
ถนน....................ต าบล/แขวง..............อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย์........................ 
Road……………Sub District………..District……………………Province………….Post  Code………………….. 
ขอมอบฉนัทะให้  Hereby appoint  
(2) ...........................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ้่านเลขท่ี.......................................... 

……………………………………………………….Age…………Years   Residing at  No……………………... 
ถนน....................ต าบล/แขวง..............อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย์........................ 
Road……………Sub District………..District……………………Province………….Post  Code………………….. 
ขอมอบฉนัทะให้  Hereby appoint  
(3) ...........................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ้่านเลขท่ี.......................................... 

……………………………………………………….Age…………Years   Residing at  No……………………... 
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ถนน....................ต าบล/แขวง..............อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย์........................ 
Road……………Sub District………..District……………………Province………….Post  Code………………….. 
(4) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556  ในวนัท่ี 23  เมษายน  2556 เวลา  14:00 น. ณ ห้องกฤษณา ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล 
เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the 
Shareholders 2013   to be held on April 23, 2013 at  14:00 hrs  at  Fortune Room,  Grand Mercure Fortune 
Hotel  Rachadapisek  Road, Bangkok or on such other date and at such place as may be adjourned or 
changed. 

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
(5) I/We hereby authorized the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555  เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2555  
Agenda 1   To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders  2012  

held on 26 April 2012 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
A) The Proxy may consider the matter  and  vote on my/our behalf  as the Proxy deems  appropriate in all 

respects.  
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matter and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

วาระที่   2    รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทปี 2555 
Agenda 2     To acknowledge  the Board of Directors’ Report on the Company Performance  for the year of 

2012 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 
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วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31ธ.ค 2555 
Agenda 3   To consider  and approve the Financial Statements for the year of 2012   
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสียง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda 4  To consider and approve the omission of Dividend Payment  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
Agenda 5   To consider and approve the re-appointment of  Directors whose term will be expired by rotation. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 
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การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The election and appointment of individual director(s) as follows: 
ชื่อกรรมการ :  นายศราวุธ   จินต์วุฒ ิ
Director :        Mr.  Sarawuthi  Jinwuthi 
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

ชื่อกรรมการ    รศ.ดร. วิสุทธ์ิ  ฐิติรุ่งเรือง 
                     Assoc. Prof. Dr. Wisut  Titirungruang 
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

ชื่อกรรมการ   Mr. Sanga   Wanasinchai 
Director :        นายสง่า  วนาสนิชัย 
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556  
Agenda 6  To consider and approve the directors' remuneration for the year of 2013 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

วาระที่  7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
Agenda 7 To consider the appointment of the Auditor  for the year 2013  and the annual  Fee 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย............เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง              งดออกเสยีง.............เสยีง 
          Approve………vote(s)          Disapprove………vote(s)               Abstain……………votes(s) 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(5) Voting of proxy in any agenda  that is not specified in this proxy shall considered as invalid and  not my 
voting  as a shareholder.  

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 

(6) If I did not specify  purpose to vote any agenda or specified unclearly or there is any agenda considered 
in the meeting other specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall 
be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any action undertaken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.         

ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signed............................................................ Grantor 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed .............................................................. Proxy 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 
Signed............................................................ witness 

หมายเหต ุ (Remark) 
1. ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only to attend vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy in order to split 
votes.  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all of the nominated candidates as a  
 whole or for an individual nominee. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy may use the attachment to Proxy 

Form B   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ  ข. 
Annex to the Form B of Proxy  

------------------------------------------------------------------ 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อเีล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of   Electronics Industry Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556   ในวนัที่ 23  เมษายน 2556   เวลา 14:00 น. ณ  ห้องกฤณา  ชัน้ 2 โรงแรม
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the 
Shareholders 2013   to be held on April 23,  2013  at  14:00 hrs at Krissana Room Swiss Hotel Le Concorde 
Hotel, Rachadapisek Road, Bangkok, or on such other date and at such place as may be adjourned or 
changed. 
วาระท่ี............................เร่ือง............................................................................................................. 
 Agenda………………..Subject…………………………………………………………………………… 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย            งดออกเสยีง 
          Approve             Disapprove………   Abstain 

วาระท่ี............................เร่ือง............................................................................................................. 
 Agenda………………..Subject…………………………………………………………………………… 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย            งดออกเสยีง 
          Approve             Disapprove………   Abstain 

วาระท่ี............................เร่ือง................................................................................................................ 
Agenda                        Subject 
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(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร        
(A)   The Proxy may consider the matters and votes on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.      
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
□เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
    Approve                                       Disapprove                                         Abstain 
วาระท่ี............................เร่ือง............................................................................................................. 
 Agenda………………..Subject…………………………………………………………………………… 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร     
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
      เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย            งดออกเสยีง 
          Approve             Disapprove………   Abstain 

วาระท่ี........................เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ  (ตอ่) 
Agenda………………Re-appointment of Directors  
ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
Director’s name 
 เห็นด้วย               □ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง     
    Approve                Disapprove                       Abstain 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
Director’s Name 
 เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง     
     Approve                Disapprove                      Abstain 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
Director’s name  
เห็นด้วย          □ ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง     
    Approve               Disapprove                        Abstain   

                                    


