
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

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

(1) ขาพเจา…………………………………………………………………………………สัญชาติ ………………… 
อยูบานเลขที่…………………………………….….…ถนน………………………….………ตําบล/แขวง……….……………
อําเภอ/เขต………………………………….จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย............................................. 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม........................ หุน  
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………….….…..เสียง ดังนี้  
      หุนสามัญ ...............................................หุน      ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั………………………เสียง 
             หุนบรุิมสิทธิ……………………………….หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั……………..………..เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให 
     1)………………………………………………………………………………อายุ …………………………ป   
อยูบานเลขที่……………..................ถนน…………………………………………ตําบล/แขวง……………………………… 
อําเภอ/เขต…………………………………...จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย................................หรือ 
     2)……………………………………………………………………………อายุ ……………………………ป   
อยูบานเลขที่……………………........ถนน…………………….…………………ตําบล/แขวง…………….………….…….. 
อําเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.................................หรือ 
     3)……………………………………………………………………………อายุ ……………………………ป   
อยูบานเลขที่…………......................ถนน…………………….…………………ตําบล/แขวง…………….………..…………. 
อําเภอ/เขต…………………………………...จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย....................................... 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2554 ในวันพธุที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคงเคหะการ 
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
 วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 
 

หนา 1 ของจํานวน 4 หนา 

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับท่ี 7 



 วาระที่ 2   คณะกรรมการรายงานผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2553 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง  
 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุของบรษิัทฯ ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2553   ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีรับอนุญาตแลว 
  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง  
 วาระที่ 4   พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผล และการจัดสรรเงนิไวเปนทุนสํารองตามกฏหมาย 

  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
   เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง  

 วาระที่ 5   พิจารณาจาํนวนกรรมการ และเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
  และพิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
   การแตงต้ังกรรมการที่นําเสนอทั้งชุด 
       เห็นดวย                  ไมเห็นดวย               งดออกเสียง 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

     ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
   เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 

   
 วาระที่ 6   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงนิคาตอบแทน 

  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
   เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 

หนา 2 ของจํานวน 4 หนา 



 วาระที่ 7   พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระและ 
 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   

  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
   การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่นําเสนอทั้งชุด 
       เห็นดวย                  ไมเห็นดวย               งดออกเสียง 
   การแตงต้ังกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคล 

     ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
   เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ.......................................................................................................... 
  เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง  

 
 วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุนกูและเสนอขายหุนกู  

  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
   เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 

 
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  

  (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
   เห็นดวย                 ไมเหน็ดวย                งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรอื 
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถงึกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 

หนา 3 ของจํานวน 4 หนา 



 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรบัมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ 

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถือเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

                                                                ลงชื่อ…………………………………….........ผูมอบฉันทะ 
                                                                        (……………….….…………………… ) 
 
                                                                ลงชื่อ…………………………………………. ผูรบัมอบฉันทะ 
                                                                        (………………………..……………… ) 
 
                                                                 ลงชื่อ………………………………………… ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                        (………….……….……………….…… ) 
 
                                                                 ลงชื่อ………………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                        (…………………….………………… ) 
หมายเหต ุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรอืเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. บริษัทฯ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมตามวาระที่ระบุไวขางตน จึงไมไดแนบใบประจําตอแบบหนังสือ 
 มอบฉันทะฉบบันี้  

 
 หนา 4 ของจํานวน 4 หนา 


