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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 (แบบที่กาํหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทายประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา  
 เรื่อง  กําหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5 ) พ.ศ. 2550 

............................................................................................... 

 เขียนที่............................................................................ 
 วันที่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ............................. 
 (1) ขาพเจา.......................................................................................................... สัญชาติ................................................... 
อยูบานเลขที่...........................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................... 
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 (2)  เปนผูถือหุนของบริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน)  โดยถือหุนจาํนวนทั้งสิ้นรวม....................................หุน  และออก
เสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง  ดังนี้ 
  หุนสามัญ..........................................หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง  
  หุนบุริมสิทธิ์.....................................หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให 
       (1) ............................................................................................อายุ...................ป  อยูบานเลขที่................................. 
ถนน.................................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต................................................................ 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย........................... หรือ 
         (2)   ดร.อภิชัย  จันทรเสน                                                         อายุ         64        ป  หรือ 
อยูบานเลขที่     1162/2  บานปลายเนิน   ถนนพระราม 4   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 10110 
       (3)    นายสิทธิชัย  จันทราวดี                                                    อายุ          62        ป   
อยูบานเลขที่     20/21   หมูบานแกรนดคาแนล  ถนนประชาชื่น  แขวงบางตลาด  เขตปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย  11120   

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2556  ในวันที่ 4  เมษายน 2556  เวลา 11.00 น.  ณ หองมณฑาทิพย 1  ชั้น 1  โรงแรมโฟรซีซั่นส   เลขที่ 155  
ถนนราชดาํริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อ่ืนดวย 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
   วาระท่ี 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2555 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท  และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 
อากรแสตมปอากรแสตมป  

20 20 บาบาทท  
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  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป  2555 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 4  คน คือ นายพงส  สารสิน 
    นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล  นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     การแตงตั้งกรรมการทั้งชดุ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
     การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
   1. นายพงส   สารสิน  
     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
   2. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
   3. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
   4. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 
      วาระท่ี 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 1 คน คือ นายธวัช  อึ้งสุประเสริฐ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2556 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
   วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนพิเศษใหกรรมการบริษัทท่ีไมใชผูบริหาร และท่ีปรึกษคณะกรรมการ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2555 และกําหนดคาตอบแทน 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
   วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิ
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดทีผู่รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

   ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ 
                                                                                      (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมไดในใบประจาํตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 ในประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  ในวันที่ 4  เมษายน 2556  เวลา 11.00 น.  ณ หองมณฑาทิพย 1   ชั้น 1 
โรงแรม โฟรซีซัน่ส   เลขที่ 155  ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ
สถานที่อ่ืนดวย 

............................................................................ 
 
  วาระท่ี................................  เรื่อง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี................................  เรื่อง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี................................  เรื่อง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี................................  เรื่อง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี................................  เรื่อง............................................................................................................ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี................................  เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................  
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................ 
     เห็นดวย   ไมเหน็ดวย   งดออกเสียง 


