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

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

 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................สัญชาติ.......................................................... 

อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน..........................................................ตำบล/แขวง........................................................ 

อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท.....................................................................................................................จำกัด (มหาชน) 

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ์.......................................................หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ 

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

ถนน.....................................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................................. 

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

  (2).....................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่...........................................................                                            

ถนน.....................................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................................. 

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

  (3)......................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่..........................................................                         

ถนน.....................................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................................. 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้จองหุ้น /   

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

....................................................................................................................................................................หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 (1) 	วาระที่	1	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2552	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2552	

 	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 	วาระที่	2	เรื่อง	รับทราบรายงานประจำปี	และ	รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี	2552	

 	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

14.00 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

- - 

อมตะ คอร์ปอเรชัน 

23 เมษายน 2553 

เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

ห้องแพลทินัม ฮอล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์  

หน้า 1 ของจำนวนหน้า 5 หน้า 
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 	วาระที่	 3	 เรื่อง	 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี	 สิ้นสุด	 

  วันที่	31	ธันวาคม	2552 

 	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 	วาระที่	4	เรื่อง	พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่	1		 

  มกราคม	2552	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2552	

 	(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

(2) 	วาระที่	 5	 เรื่อง	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	 กรรมการ	 

  เข้าใหม่พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ 

 	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  	การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

  	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 	วาระที่	6	เรื่อง	พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 

 	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

  วาระที่	 7	 เรื่อง	 พิจารณาการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการด้วยการซื้อประกันภัยความรับผิด	 

  สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 

 	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 

ดร. วิษณุ เครืองาม 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล 

นายเคอิตะ อิชิอิ 

หน้า 2 ของจำนวนหน้า  5 หน้า 



-34- -35-

 	วาระที่	8	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี	2553 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 	วาระที่	9	เรื่อง	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่  

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

หมายเหตุ 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  

แบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 

 

หน้า 3 ของจำนวนหน้า  5 หน้า 
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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..........................................................................................................จำกัด (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           

23 เมษายน 2553 14.00 ห้อง แพลทินัม 

ฮอล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

หน้า 4 ของจำนวนหน้า 5 หน้า 
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 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 

 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 

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

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

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

  	เห็นด้วย 	ไม่เห็นด้วย  	งดออกเสียง 

 

 
หน้า 5 ของจำนวนหน้า  5 หน้า 




