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หนังสือมอบฉนัทะ 
PROXY 

 
เขียนที่     
Written at 

วันที่ เดือน พ.ศ.   
Date Month Year 

(1)  ขาพเจา สัญชาต ิ อยูบานเลขที ่ ถนน    
       I/We nationality reside at Road 

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย    
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 

 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท อมตะ  คอรปอเรชัน  จํากัด  (มหาชน)  
      am/are a shareholder of Amata  Corporation  Public  Company  Limited  

โดยถือหุนจํานวนทัง้ส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี ้
holding altogether shares, and can cast votes equalling votes, as follow: 

หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
 Ordinary Shares, which can cast votes equalling votes, 

หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
 Preferred Shares, which can cast votes equalling votes. 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ……………………………………………………………………………………  อายุ ป อยูบานเลขที่    
      Hereby appoint age years, resides at 

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
 or the following Independent Director 

                                  นายวิกรม สุขวณิช สัญชาต ิ           ไทย อยูบานเลขที ่       135 ถนน    เทศบาลรงัรักษเหนือ........ 
                                                                       Mr. Wikrom Soukavanitch               nationality      Thai reside at              135 Road    Tesabal Rungruk Nua 

ตําบล/แขวง                 ลาดยาว อําเภอ/เขต        จตุจักร จังหวัด          กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10900   
Tambol/Khwaeng     Ladyao           Amphur/Khet   Chatuchack Province      Bangkok                                      Postal Code           10900 
 
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the annual general meeting of shareholders for the year 2006. 

ในวันที ่                                28  เมษายน  2549                          เวลา                                                   14:00 น.  
On                                        April 28, 2006                                  at                                                      14:00                                                                                                                          a.m./p.m.      
ณ  หองประชุมบริษัท  เลขที่  2126  อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตดัใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10320                             หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อืน่ดวย 

at the Conference Room, No. 2126  Kromadit  Building,  New Petchburi Road, Bangkapi,  Huay Kwang,  Bangkok 10320 or any adjournment thereof.  

 
 (4)  จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดงันี ้
       The number of vote(s) that I/we appoint the proxy to attend and vote at this meeting as follows: 

            เทากับจํานวนหุนทั้งส้ินที่ขาพเจาถอื และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 
              All of the shares held and having the right to vote by me/us as specified in Clause (2) 

            บางสวนคือ                 หุนสามัญ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง 
              A portion of shares ordinary shares with the right to vote for votes 

                                                   หุนบุริมสิทธิ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง 
 preferred shares with the right to vote for votes 
               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
               totalling votes 
 
(5)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
      I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
               (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามสมความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
               (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 
วาระที ่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจาํป 2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน2548 
Agenda No.        Re: To Certify and Approve the Minutes  of   Meeting of Shareholders for the Year 2005 held on April 29, 2005. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove  votes Abstain votes 
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วาระที ่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํป 2548 
Agenda No.  Re: To Acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for 2005. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove  votes Abstain votes 
 
วาระที ่ 3   เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ประจาํป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
Agenda No.  Re: To Consider and  Approve  the Company’s Balance Sheet and the Statements of Profit & Loss for the Year ended December 31, 2005. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove  votes Abstain votes 
 
วาระที ่ 4   เรื่อง พิจารณาจัดสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการ ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 
Agenda No.  Re: To Consider and Approve the Retained Earnings Appropriated as a Legal Reserve and the Distribution of Dividend from the Operating Performance from January        

1 to December 31, 2005. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove  votes Abstain votes 
 
วาระที ่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระและเลอืกตั้งกรรมการเขาใหม  
Agenda No.  Re: To Consider and Approve the Election of Directors in Place of those whose Terms are to be Expired and the Appointment of New Directors. 

   
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของของขาพเจา ดังนี้ : 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

     เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด เสียง 
        Approve the appointment of all directors votes 

     เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการบางราย ดังนี ้
        Approve the appointment of certain directors as follows: 

1.  ชื่อกรรมการ พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี 
Name of director            Pol. Gen. Chavalit Yodmani 
O    เห็นดวย เสียง O    ไมเห็นดวย เสียง O    งดออกเสียง เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
2.  ชื่อกรรมการ นายจักกชัย พานิชพัฒน 

Name of director Mr. Chackchai  Panichapat 
O    เห็นดวย เสียง O    ไมเห็นดวย เสียง O    งดออกเสียง เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
3.  ชื่อกรรมการ นายชัย  โสภณพนิช 

Name of director Mr. Chai Sophonpanich 
O    เห็นดวย เสียง O    ไมเห็นดวย เสียง O    งดออกเสียง เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
4.  ชื่อกรรมการ นายโทมัส เฮมลนิ รีส 

Name of director Mr. Thomas Hamlin Reese 
O    เห็นดวย เสียง O    ไมเห็นดวย เสียง O    งดออกเสียง เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
5.  ชื่อกรรมการ นาย วิบูลย กรมดษิฐ 

Name of director Mr. Viboon Kromadit 
O    เห็นดวย เสียง O    ไมเห็นดวย เสียง O    งดออกเสียง เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระที ่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ  
Agenda No.  Re: To Consider and Approve the Remuneration for the Company’s Directors. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove   votes Abstain votes 
 
วาระที ่ 7 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกาํหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549  
Agenda No.  Re: To Consider and Approve the Appointment of the Company’s Auditor and the Remuneration for the Year 2006. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove   votes Abstain votes 
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วาระที ่ 8 เรื่อง พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทเรื่องสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย  
Agenda No.  Re: To Consider and Approve the amendment of the company’s articles of association in the number of shares holding by foreign nationals. 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove   votes Abstain votes 
 
วาระที ่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
Agenda No.  Re: Other Matters (if any) 

    เหน็ดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove   votes Abstain votes 
 
 (6)  คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี ของผูรับมอบฉันทะ          

      Statement or other evidence(s) (if any) of the proxy 
              

 
(7)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอื 

จากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case, I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 

those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 
in all respects. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉนัทะไดกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

 
 
 

ลงชือ่/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 
ลงชือ่/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

หมายเหตุ
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก

การลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

 
2.  ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนทีร่ะบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจาํนวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได 

The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 
 
3.  ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทัง้นี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกนิกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

The proxy may split votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form. 
 
4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการบางราย 

For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
 
5. กรณีหากมีขอกาํหนดหรือขอบังคับใดกาํหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวในขอ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends 

and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
ALLONGE OF PROXY 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Amata Corporation Public Company Limited 
 

การประชุมผูถือหุนสามัญ          ประจําป  2549           ในวันที่    28  เมษายน  2549      เวลา         14:00 น.                          
The annual general meeting of shareholders for the Year 2005 on                   April 28, 2006 at                   14:00        a.m./p.m. 

ณ  หองประชุมบริษัท  เลขที่  2126  อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  
at the Conference Room, No. 2126  Kromadit  Building,  New Petchburi Road, Bangkapi,  Huay Kwang,  Bangkok 10320  

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นดวย 
or any adjournment thereof. 

     
 

วาระที่ เรื่อง  
Agenda No. Re: 

   เห็นดวย เสียง      ไมเห็นดวย เสียง      งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที่ เรื่อง  
Agenda No. Re: 

   เห็นดวย เสียง      ไมเห็นดวย เสียง      งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที่ เรื่อง  
Agenda No. Re: 

   เห็นดวย เสียง      ไมเห็นดวย เสียง      งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที่ เรื่อง  
Agenda No. Re: 

   เห็นดวย เสียง      ไมเห็นดวย เสียง      งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที่ เรื่อง  
Agenda No. Re: 

   เห็นดวย เสียง      ไมเห็นดวย เสียง      งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

  ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 

 
ลงลายมือช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
วันที่ / /  
Date 

ลงลายมือช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
วันที่ / /  
Date 


	PROXY
	On                                        April 28, 2006                                  at                                                      14:00                                                                                                                          a.m./p.m.     
	ณ  ห้องประชุมบริษัท  เลขที่  2126  อาคารกรมดิษฐ์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320                             หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย
	ณ  ห้องประชุมบริษัท  เลขที่  2126  อาคารกรมดิษฐ์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 

	หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย


