
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 

(อากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 เขียนท่ี                               

 วนัท่ี   เดือน      พ.ศ.    

  

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ           

 อยู่บ้านเลขท่ี                       ถนน    ตําบล/แขวง  

 อําเภอ/เขต                 จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 

ดงันี ้

  หุ้นสามญั                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

 1. ช่ือ                                              อาย ุ                   ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

 2. ช่ือ                                                             อาย ุ                   ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

 3. ช่ือ                                                              อาย ุ                 ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ 

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ     

 

          ลงช่ือ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(………........…………………………….) 

 

              ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(……………............…….………………) 

 

               ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………............……………….) 

 

              ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(………………….............……………….) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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(อากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนท่ี                                                     

             วนัท่ี        เดือน                       พ.ศ.                 

 (1) ข้าพเจ้า       สญัชาติ                           

 อยู่บ้านเลขท่ี                       ถนน   ตําบล/แขวง            

 อําเภอ/เขต                                 จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย์    

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม            หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

  หุ้นบริุมสิทธิ                           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยโปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 4.) 

 1. ช่ือ                                                              อาย ุ                  ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

 2. ช่ือ                                                             อาย ุ                 ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

 3. ช่ือ                                                              อาย ุ                  ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการ

บริษัท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้หมด 

     เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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       การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

            1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

    2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

    3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2559 ถงึเดือนมีนาคม 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

รอบปีบัญชีของบริษัท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิสาํหรับปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่ 

การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ     

 

          ลงช่ือ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(………........…………………………….) 

 

              ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(……………............…….………………) 

 

               ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………............……………….) 

 

              ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(………………….............……………….) 

 

หมายเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได้ 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้

ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดงันี ้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล หรือ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ หรือนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดประวติั

กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6) 

52 

 




