
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

และนิติบุคคล 
 กรุณำลงนำมในหน้ำที ่1 และแนบส ำเนำบัตรประชำชน 

 กรุณำแนบเอกสำรกำรมอบฉันทะชุดนีท้ั้งชุด พร้อมทั้งใบ
บำร์โค้ดมำด้วย และส่งกลบัคืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา้ 1 จาก 2 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน)  
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี    
วนัท่ี       เดือน     พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ   
อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                           เสียง ดงัน้ี 
หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั         เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั         เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
1.                 อาย ุ          ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ  าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

 
 2.  พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน อาย ุ79 ปี เลขท่ี 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ 
 

 3. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง อาย ุ68 ปี เลขท่ี 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ 
  

  4. นายรพี ม่วงนนท ์ อาย ุ 56 ปี เลขท่ี 26/26-27 อาคารอรกานต ์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั สวีท 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรลัเวิลด ์เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

กจิการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมำยเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
 
 



 หนา้ 2 จาก 2 

 
 

 รำยละเอียดกรรมกำรอิสระซ่ึงผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 

1. พล.ต.ท.ประกำศ ศำตะมำน 

 
2. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง 

 
3. นำยรพี ม่วงนนท์ 

 

ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อำยุ  79 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ส่วนได้เสียพิเศษใน 
กำรประชุมคร้ังน้ี 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

อำยุ  68 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ส่วนได้เสียพิเศษใน 
กำรประชุมคร้ังน้ี 

ไม่มี 

ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อำยุ  56 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ส่วนได้เสียพิเศษใน 
กำรประชุมคร้ังน้ี 

ไม่มี 


