
บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง  กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550

                 เขียนที่............................................................................

             วันที่.....................เดือน.............................. พ.ศ. .............................

 (1) ข้าพเจ้า...................................................................................สัญชาติิ..........................................................................................

อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...................................................ตำาบล/แขวง...................................................................................

อำาเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณยี.์............................................................................

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม....................................หุ้น  และออกเสียง

ลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง  ดังนี้

  หุ้นสามัญ..........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ์......................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  (1) ....................................................................................................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่......................................

ถนน.................................................ตำาบล/แขวง.....................................................................อำาเภอ/เขต.............................................................

จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ

   (2)   นายพารณ อิศรเสนา  ณ อยุธยา                       อายุ         86       ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี 21 ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200                หรือ 

  (3)   นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา                        อายุ         41       ปี  

อยู่บ้านเลขที ่ 22   ซอยพหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั ่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำาริ  

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

  ว�ระที่ 1 เรื่องรับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   ว�ระที่ 2 รับทร�บร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริษัท  และร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 

อ�กรแสตมป์

20 บ�ท



  ว�ระที่ 3 พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ว�ระที่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี  2556

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ว�ระที่ 5 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระ 4 คน คือ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์   

   พลตำารวจตรีชินภัทร สารสิน นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายธวัชชัย ช่องดารากุล 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

       เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์   

       เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 2. พลตำารวจตรีชินภัทร สารสิน

       เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    3. นายสิทธิชัย จันทราวดี

         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    4. นายธวัชชัย ช่องดารากุล

         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   ว�ระที่ 6 พิจ�รณ�อนุมัติค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อย สำ�หรับปี 2557

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�อนุมัติค่�ตอบแทนพิเศษให้กรรมก�รบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ว�ระที่ 8 พิจ�รณ�อนุมัติก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำ�หรับปี 2557 และกำ�หนดค่�ตอบแทน  

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

     ว�ระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   ว�ระที่ 10 พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม 

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

          (                                               )

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

          (                                               )

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

          (                                               )

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

          (                                               )

หม�ยเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 

 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ



ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
ก�รมอบฉันทะในฐ�นะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมม�กร จำ�กัด (มห�ชน)

 ในประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557  ในวันที่ 3 เมษ�ยน 2557  เวล� 11.00 น.  
ณ ห้องมณฑ�ทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์   

เลขที่ 155  ถนนร�ชดำ�ริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวล� และสถ�นที่อื่นด้วย

   ว�ระที่................................  เรื่อง..................................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ว�ระที่................................  เรื่อง..................................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ว�ระที่................................  เรื่อง..................................................................................................................................

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ว�ระที่................................  เรื่อง..................................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ว�ระที่................................  เรื่อง..................................................................................................................................

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ว�ระที่................................  เรื่อง เลือกตั้งกรรมก�ร (ต่อ)
   ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................................

       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
   ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................. 

       เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
   ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................................

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
   ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................................
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง


