สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
กรุ ณานาหนังสื อฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/
บาท/Baht

เขียนที่..............................................................................
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ................
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................... หมู่บา้ น/ซอย............................................................................ ถนน.............................................................................
ตาบล/แขวง .....................................................อาเภอ/เขต .........................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ..............................................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสี ยง
หุ้นสามัญ...........................................................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ......................................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................
...........................ถนน...
.............................
.....................................................................................
........................................................... ตาบล/แขวง .................
...............
.....................
................
...............................................
...........................
อาเภอ/เขต .....................
......................................................................
.................................................... จังหวัด .........................................................รหั
์...............................
.................
.......................................
......................................................... สไปรษณี ย..............
หรื อ
(2) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
หรื อ
(3) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 1/2558
ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.ณห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบาง
รัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉัน ทะ
(...................................................................................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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กรุ ณานาหนังสื อฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/
บาท/Baht

เขียนที่..............................................................................
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ................
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................... หมู่บา้ น/ซอย............................................................................ ถนน.............................................................................
ตาบล/แขวง .....................................................อาเภอ/เขต .........................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ..............................................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสี ยง
หุ้นสามัญ...........................................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................................เสี ยง
หุ ้นบุริมสิ ทธิ......................................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
หรื อ
(2) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
หรื อ
(3) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 1/2558
ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.ณห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบาง
รัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2.พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริษทั
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4.พิจารณางดจ่ ายเงินปันผลประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5.พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(2) นายวีระชัย ศิริวงศ์ รังสรร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(3) นางโชติมา สัชฌุกร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(4) นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
งดออกเสี ยง
กรรมการ
งดออกเสี ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
งดออกเสี ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
งดออกเสี ยง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
\
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอืน่ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)

หมายเหตุ
1.) ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2.) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.)ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2558ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.ณห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
 วาระที่……... เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่……... เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่……... เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่………… เรื่ องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์ และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
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กรุ ณานาหนังสื อฉบับนี้ มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สาหรับผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ านั้น)
Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/
บาท/Baht

เขียนที
นที่..............................................................................
Written at
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ................
Date
Month
year
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ........................สัญชาติ................................
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................
.............................. หมู่บา้ น/ซอย............................................................................ ถนน.............................................................................
ถนน.............................................................................
Address
Soi
Road
ตาบล/แขวง .....................................................อ
.....................................................อาเภอ/เขต .........................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี
ไปรษณี ย.์ .................
Sub-District
District
Province
Zip Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder ofMandarin Hotel Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ..............................................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสี
.........................................................เสี ยง
Holding the total amount of
shares and the voting right equals to
votes as follows
หุ้นสามัญ...........................................................................หุ
...........................................................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................................เสี ยง
Ordinary share
shares equal to voting right
votes
หุ้นบุริมสิ ทธิ ......................................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................................เสี
...............................................................เสี ยง
Preference share
shares equal to voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ........................................................................................................................ .................................... อายุ.........................
........................ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน ........................................................................................
........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด .............. ................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ........................
........................
District
Province
Zip Code
หรื อ
(2) .......................................................................................................................... .................................. อายุ.........................
........................ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน
...............................................ถนน ................................................................................ ........ ตาบล/แขวง ................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................................................................
........................................................................................... จังหวัด ............................................. ................. รหัสไปรษณี ย ์ ........................
District
Province
Zip Code
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หรื อ
(3) .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............... อายุ......................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน
...............................................ถนน ...................................................................................... .. ตาบล/แขวง ................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................................................................
........................................................................................... จังหวัด ................................................... ........... รหัสไปรษณี ย ์ ........................
District
Province
Zip Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้
ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 1/2558
ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.ณห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบาง
รัก กรุ งเทพมหานคร 10500หรื
หรื อที่จะพึ
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013 of the company will be
held on April 24, 2015 at 10.00 am at Buddaba Room Floor 1, Mandarin Hotel Public Company Limited located on 662 Rama IV Road Bang Rak
Bangkok, 10500, Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ………………………………. หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้………………………. เสี ยง
Grant partial shares of Ordinary share
shares and entitled to voting right
votes
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้
งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วารที่ 1.
Agenda 1:
(ก)
(ข)

วาระที่ 2
Agenda 2:
(ก)
(ข)

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษทั ประจาปี ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อเมื่อวันอังคารที
คารที่ 22
22
เมษายน 2557
2557
To approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholders No.1/2014 held on April 22, 2014
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
To report the company's operating result for the year 2014 and the Annual Report of the company’s directors.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
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วาระที่ 3
Agenda 3:

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที
นที่ 31
ธันวาคม 2557
2557 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
To considerand approve the financial statement of the Company for the year-ended of December 31st, 2014.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที
ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes

วาระที่ 4
Agenda 4:

พิจารณางดจ่ ายเงิ
ายเงินปันผลประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
To consider the Non-payment of Dividend payment for the year-ended of December 31st, 2014.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes

วาระที่ 5
Agenda 5 :

เรื่องพิจารณาและอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the election of the Directors in replacement of those who are
due to retire by rotation
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
For
votes Against

เสี ยง งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
(1) นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
Miss Piengjai Harnpanich
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
(2) นายวีระชัย ศิริวงศ์ รังสรร
กรรมการ
Mr.Verasak Siriwongrungson
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
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(3) นางโชติมา สัชฌุกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mrs.Chotima Suchookorn
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
(4) นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr.Prasit Jitthamstaporn
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
วาระที่ 6.
Agenda 6:
(ก)
(ข)

พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่
าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
2558
To consider and approve the determine the remuneration of the Company’s directors for the year 2015.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes

วาระที่ 7
เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
Agenda 7:
To consider and approve the appointment of the auditor and to determine the auditor’s remuneration for
the year 2015.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี
ทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
วาระที่ 8
Agenda 8:
(ก)
(ข)

เรื่องพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ถ้ ามี
Other matters (If any).
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที
กประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
For
votes Against
votes Abstain

เสี ยง
votes

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy
holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผรัูร้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)
(...................................................................................................)PProxy Grantor
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Holder
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Holder
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Holder
หมายเหตุ
Remarks:
1.ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ปรากฎชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดี
โตเดียน (C
(Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นนผูผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
a.หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (C
(Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
a.Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
b.หนังสื อยื
อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คสั โตเดียน (C
(Custodian)
b.Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3.ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี
ยงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than
one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual
nominee.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the
Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจาต่ อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder Mandarin Hotel Public Company Limited.
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2558 ในศุ
ใน กร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.ณห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่
662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2015 of the company will be held on April 24, 2015 at 10.00 am at Buddaba Room Floor 1,
Mandarin Hotel Public Company Limited located on 662 Rama IV Road Bang Rak Bangkok, 10500, Thailand or on the date and at the place as
may be postponed or changed.
วาระที่ …………….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item :
Subject:
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี
เสี ยง
งดออกเสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
วาระที่ …………….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item :
Subject:
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี
เสี ยง
งดออกเสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
วาระที่ ……………… เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Item :
Subject: To approve the appointment of new directors.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เลือกกรรมการทั้งชุด
Vote for all the propose nominees as a whole.
เลือกกรรมการตามรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
ชื่อกรรมการ
.
Director’s name :
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
For
votes Against
votes Abstain

เสี ยง
votes
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ชื่อกรรมการ
.
Director’s name :
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ
.
Director’s name :
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ
.
Director’s name :
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
นด้วย
For
votes Against
votes Abstain
votes
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์ และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that statement in this supplemental proxy form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉั นทะ
นทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Grantor
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับ มอบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Holder
ลงชื่อ .....................................................................................................ผู้รัรบั มอบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Holder
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ั บมอบฉันทะ
Signature (...................................................................................................)P
(...................................................................................................)Proxy Holder

