สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับ 3

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
อากร
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
แสตมป์
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20เขียนที่......................................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ......................
(1) ข้าพเจ้า........................................................................................ สัญชาติ...................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................................ถนน........................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต............................................................ จังหวัด...................................... รหัสไปรษณี ย.์ ................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม ............................................ หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสี ยง
หุน้ สามัญ............................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
 (1) รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริ ญ
อายุ 55 ปี
เลขที่ 20/58 หมู่ที่ 9 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
หรื อ
 (2) นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................................... หรื อ
 (3)นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................................... หรื อ
 (4)นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................................... หรื อ
(5) นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................................... หรื อ
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูจ้ องหุน้ / การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ วิสามัญ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์
ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง
หน้ า 1 ของจานวนหน้ า 4หน้ า

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่ำนมำ สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(วาระนี้ เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึ งไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ใิ ห้ งดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2560
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มัติเลื อกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ ง ตำมวำระและขอลดจำนวน
กรรมกำร
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 กำรแต่ งตั้งกรรมกำรทั้งชุ ด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

 กำรแต่ งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมการ นายโชคชัย อิทธิ วิบูลย์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั สำหรั บปี 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี สำหรับปี 2561
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
หน้ า 2 ของจานวนหน้ า 4 หน้ า

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.
เรื่ องวัตถุประสงค์
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

วำระที่ 9 รับทรำบรำยงำนกำรใช้ วงเงินหุ้นกู้ของบริษทั ในวงเงิน 3,000 ล้ ำนบำท
(วาระนี้ เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึ งไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
หน้ า 3 ของจานวนหน้ า 4 หน้ า

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ ี
จากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูจ้ องหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ วิสามัญ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอล
รู ม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่ จะ
พึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
วาระที่

เรื่ อง

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เรื่ อง

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
เห็นด้วย
วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง



เรื่ อง

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

วาระที่
เรื่ องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
หน้ า 4 ของจานวนหน้ า 4 หน้ า

