สิง่ ที่ส่งมาด้วย 6 (ข)
Enclosure No.6 (B)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที.่ ........................................................................................
Written at
วันที.่ ...............................เดือน....................................พ.ศ............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................... สัญชาติ...............................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ............................ถนน..............................................................................ตาบล/แขวง.........................................................
With address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
.........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง ดังนี้
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
holding the total amount of …………………………..share with the voting rights of…………………….……votes as follows;
หุน้ สามัญ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง
ordinary share
share with the voting rights of
vote
หุน้ บุรมิ สิทธิ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง
preferred share
share with the voting rights of
vote
(3) ขอมอบฉันทะให้
do hereby appoint either one of the following persons:
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
64
1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 30
(1) ชื่อ.......................................................................อายุ
...............ปี
อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................................................
Name Mr. Suthep Wongvorazathe
Age 64 Years with address at 1168/91, Lumpini Tower 30th Fl.
พระราม 4
ทุ่งมหาเมฆ
สาทร
ถนน...........................................................
ตาบล/แขวง.........................................................
อาเภอ/เขต...................................................
Road
Rama IV Road
Sub-District
Thung Mahamek
District
Sathorn
กรุ
ง
เทพฯ
10120
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.์ ..................................................... หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10120
or
(2) ชื่อ.......................................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................................................
Name
Age
Years with address at
ถนน........................................................... ตาบล/แขวง......................................................... อาเภอ/เขต...................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.์ ..................................................... หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ.......................................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................................................
Name
Age
Years with address at
ถนน........................................................... ตาบล/แขวง......................................................... อาเภอ/เขต...................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.์ ......................................................
Province
Postal Code
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม
กรุงเทพฯ หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้วย
As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 on
Thursday, January 24, 2013 at 2 p.m. at Chiengsan Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at any adjournment
thereof.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555
To consider adopting the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2012
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 2
Agenda 2

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็ น 280,289,020 บาทและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital with amount of Baht 501 from
Baht 280,289,521 to Baht 280,289,020 and amendment the Memorandum of Association of the Company
to reflect to capital reduction.
โดยในวาระนี้จะต้องลงมติแยกเป็ น 2 วาระย่อย ดังนี้
The agenda will be separate vote to 2 agendas as follows;
2.1 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็ น 280,289,020 บาท
2.1 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital in the amount of Baht 501
to Baht 280,289,020
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2.2 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
2.2 To consider and approve amendment the Memorandum of Association of the Company
to reflect to capital reduction.
 เห็นด้วย
Approve
วาระที่ 3

Agenda 3

วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555
และกาไรสะสมของบริษทั ฯ
โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยจ่ายเป็ นหุน้ ปนั ผล ในสัดส่วนหุน้ สามัญ 1 หุน้ ต่อหุน้ ปนั ผล 1
หุน้ คิดเป็ นจานวนเงินรวม 280,289,020 บาท
To consider and approve to pay interim dividend from the operation result since January 1, 2012 to
September 30, 2012 and Retained Earning of the Company by paying from its Net Profit received
benefits from investment promotion of BOI at the rate of Baht 1.00 per share by issue ordinary
shares in the ratio of 1 ordinary share per 1 dividend share. Representing a total amount of Baht
280,289,020.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 280,289,020 บาท จาก 280,289,020 บาท เป็ น
560,578,040 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 560,578,040 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อ
จัดสรรเป็ นหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ โดยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณา
กาหนดข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน

Agenda 4

To consider and approve the increasing of the Company’s registered capital with amount of Baht
280,289,020 from Baht 280,289,020 to be the new registered capital of Baht 560,578,040 by divided
into 560,578,040 ordinary shares with par value of Baht 1.00 for allocate to existing shareholders. The
Board of Directors would be authorized to determine the terms, conditions and details of the offer and
amendment the Memorandum of association of the Company to reflect to capital increasing.
โดยในวาระนี้จะต้องลงมติแยกเป็ น 3 วาระย่อย ดังนี้
The agenda will be separate vote to 2 agendas as follows;
4.1 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 280,289,020 บาท จาก 280,289,020 บาท
เป็ น 560,578,040 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 560,578,040 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท
4.1 To consider and approve the increasing of the Company’s registered capital with amount of Baht
280,289,020 from Baht 280,289,020 to be the new registered capital of Baht 560,578,040 by
divided into 560,578,040 ordinary shares with par value of Baht 1.00 each.
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

4.2 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
4.2 To consider and approve amendment the Memorandum of Association of the Company
to reflect to capital increasing.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4.3 พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนเป็ นหุ้นปนั ผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม ของบริษทั ฯ โดยให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณากาหนดข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ
4.3 To consider and approve the new ordinary shares allocate to existing shareholders for stock dividend
payment. The Board of Directors would be authorized to determine the terms, conditions and details
of the offer.
 เห็นด้วย
Approve
วาระที่ 5
Agenda 5

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other (if any)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be
the vote of the Shareholder.
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and
vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
(

ลงนาม/Signed
(

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not
allocate the number of shares to several proxies to vote separately
2. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder
in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
ในการประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียง
แสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 on Thursday, January 24, 2013 at 2 p.m. at
Chiengsan Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at any adjournment thereof.
วาระที่

เรื่อง

Re :

Agenda
 เห็นด้วย
Approve
วาระที่

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นด้วย
Approve

