
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา 

เรื่อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

  เขียนที่ ……………………………………………………………… 
  
เลขทะเบียนผูถือหุน  วันที่ ………… เดอืน……………………………… พ.ศ. ……….. 
 
  

)   ขาพเจา      สัญชาติ           ไทย  (1
      
 อยูบานเลขที ่   

     
  

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  จํากัด (มหาชน) ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง  ดังนี ้
� หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
� หุนบุริมสิทธิ

  
  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให  
  (1)                                                                                                 อาย ุ                         ป   อยูบานเลขที ่        
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต         
จังหวัด                                   รหัสไปรษณีย                                     หรือ 

(2)      อาย ุ                       ป   อยูบานเลขที ่         
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต                                   
จังหวัด                   รหัสไปรษณีย                                   หรือ 

(3)                                                 อาย ุ                        ป  อยูบานเลขที ่                 
ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต             
จังหวัด                   รหัสไปรษณีย                                       
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ผูจองหุน  / การประชุมผูถือหุน  
สามัญ/ วสิามัญ คร้ังที่  42   ในวันที่   23  เมษายน  2550   เวลา 13.00  น.  ณ หองเจาพระยา 1  ชั้น 3  โรงแรมมณเฑยีร ริเวอรไซด  เลขที ่ 372  ถนนพระราม 3  
แขวง        บางโคล  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้  ดังนี้ 

   วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 41 ประจําป 2549  เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2549 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2549  ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

 
หนา 1 ของจํานวนหนา 4 หนา 

อากรแสตมป 
20 บาท 

Rผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนาํหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 



 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร                                  

                           4.1  เงินปนผลประจําป 2549 เทากับ 1.00 บาทตอหุน 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

4.2  เงินสํารองตามกฎหมาย                    

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

4.3  เงินสํารองทั่วไป                   

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

   วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ                      

5.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ     

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

    การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

  ชื่อกรรมการ        ดร. สม     จาตุศรีพิทักษ

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ        นายอมร     อัศวานนัท           

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ        นางดารณี     มานะวาณิชเจริญ       

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ        นายธรรมรัตน     โชควัฒนา        

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ    

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ    

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ    

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

 

 
หนา 2 ของจํานวนหนา 4 หนา 



 

5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ        

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

   วาระท่ี 6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

 วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  โดยใหแกไขวัตถุประสงคของบริษัท 9 ขอ  (ขอ 1 (ญ), ขอ 11, ขอ 12, ขอ 13, ขอ 14, 

                    ขอ 24,ขอ 45, ขอ 50, ขอ 51 ) และเพิ่มเตมิวัตถุประสงคของบริษัท อีก 5 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 56 ขอ  รวมเปนวัตถุประสงคท้ังสิ้น 61 ขอ               

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  วาระท่ี 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปน 

   การลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน 

  เร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ       

  ลงมติ  แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา

  ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 ลงชื่อ   ผูมอบฉันทะ 

  ( ) 

 

 ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ 

 ( ) 

หมายเหตุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน                

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

หนา 3 ของจํานวนหนา 4 หนา 



 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท                                                                                                         จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผูจองหุน / การประชุมผูถือหุนสามัญ/ วิสามัญ  คร้ังที่              ในวันที่                                              เวลา                    น     ณ 
………………………………………..                                                                             .                                                                                                                                                           
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

 

  วาระที่     เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  วาระที่     เร่ือง   

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     
 
 

งดออกเสียง

  วาระที่     เร่ือง   

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  วาระที่     เร่ือง   

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  วาระที่     เร่ือง   

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง

  วาระที่     เร่ือง   

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง      

 

    

หนา 4 ของจํานวนหนา 4 หนา 


	 ( วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
	  ( วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 
	ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 


