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อมตะ คอร์ปอเรชัน

21 เมษายน 2557 14.00

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที.่.....................................................................................................................

วันที.่.............................เดือน...................................................................................พ.ศ...............................................

 (1) ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................สญัชาต.ิ....................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...............................................ถนน.............................................................................................ต�าบล/แขวง................................................................................................................. 

อ�าเภอ/เขต.......................................................................................................จังหวัด........................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................................................

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั......................................................................................................................................................................................................จ�ากดั (มหาชน)

โดยผูถ้อืหุน้จ�านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................................................เสยีง ดงันี้

หุน้สามญั....................................................................................................หุน้ ออกเสยีงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................................................................................เสยีง

หุน้บรุมิสทิธิ์.............................................................................................หุน้ ออกเสยีงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................................................................................เสยีง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  (1)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................หรือ

  (2)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................หรือ

  (3)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ ผูจ้องหุน้ / การประชมุ

ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ในวันที่ ในวันที่.....................................................................เวลา................................................น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 

ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจ�าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2556 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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  วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  วาระที ่4 เรือ่ง พจิารณาจดัสรรเงนิทนุส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส�าหรบัผลประกอบการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม  

  2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

(2)  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งก�าหนด 

  อ�านาจกรรมการ

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   ชื่อกรรมการ นายนพพันธป์ เมืองโคตร

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ชื่อกรรมการ รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ชื่อกรรมการ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................................................................................................................

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณทีีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้มอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

 

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตาม

แนบ
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ใบประจ�าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั.....................................................................................................................................................................................จ�ากดั (มหาชน)

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ในวันที่..........................................................................เวลา................................น. ณ.........................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่น

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

อมตะ คอร์ปอเรชัน

21 เมษายน 2557 14.00 ห้องบุหงา

โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรงุเทพ 10320





บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)34

 วาระที่.............................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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