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ติดอากร

แสตมป์ 20 

บาท 

 
 

 
เขียนท่ี .......................................................................... 

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

ขำ้พเจำ้..................................................................................................................... .......สัญชำติ............................................................ 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง................................................................................ ....................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั.................................. .........................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั.......บริษัท เอทพีี 30....................................................................................................................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม....................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั....................................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)............................................................................................................................. ....................................อำย.ุ....................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง.... ................................................................................ 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................... ................................รหสัไปรษณีย.์..........................หรือ 
 (2) ................................................................................................................................ .................................อำย.ุ....................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง............................................................................. ....... 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................. ..................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 
 (3) ....................นำยก ำชยั บุญจิรโชติ............................................................................................................อำย.ุ..............59.................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี......967....ม.1.....ถนน...........................-.........................................ต ำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................ 
อ ำเภอ/เขต..........ขำณุวรลกัษบุรี........................จงัหวดั.................ก ำแพงเพชร............................................ ...รหสัไปรษณีย.์.....62140............ 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจ้ำเพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 ในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ี
อ่ืน  
ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 (1)  วำระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
 (2)  วำระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

(เร่ือง ทุนจดเทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
    

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
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(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากจ านวนเดิม 7 ท่าน เป็นจ านวน 8 ท่าน โดยมอบ
อ านาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 
(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึง กรณีทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  
 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
  

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
     ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

      2.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำท่ีวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

ในวนัพุธ ท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น ดว้ย 

 
(1)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
  

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 
 

  ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (..........................................................................) 

 


