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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ __________________________________
วันที่ ___________________________ พ.ศ. 2555
(1)

ข้ าพเจ้ า __________________________________________________________สัญชาติ__________________________
อยูบ่ ้ านเลขที่______________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต________________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์______________________

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้น
รวม______________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ _________________________เสียง ดังนี ้
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ_______ ____-___________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ____________-___________ _เสียง

(3)

ขอมอบฉันทะให้
(1) นาย / นาง / นางสาว ________________________________________________________ อายุ____________ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต__________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์__________________ หรื อ
(2)

นาย / นาง / นางสาว ________________________________________________________ อายุ____________ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_____________________
อําเภอ/เขต__________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์__________________ หรื อ

(3)

นาย / นาง / นางสาว ________________________________________________________ อายุ____________ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต__________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์______________________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องบันยันบอลรู ม ชัน้ 10 โรงแรม
บันยันทรี กรุงเทพ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณาและรั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 2 : พิจารณาและรั บทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรั บปี 2554
วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ถงึ กําหนดออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายโฮ กวงปิ ง
 เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ: นายอุดม วิชยาภัย
 เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ: นายสาธิต รั งคสิริ
 เห็นด้ วย
4. ชื่อกรรมการ: นายเอเรี ยล พี วีร่า
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 6 : พิจารณาและรั บทราบค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการที่ดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษัท
กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดาํ รง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรั บปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
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หมายเหตุ
1.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.

วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องบันยันบอลรู ม
ชั น้ 10 โรงแรมบั น ยั น ทรี กรุ ง เทพ ตั ง้ อยู่ เ ลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ ___________เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน)
้
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ____________________________________
วันที่ _____________________________ พ.ศ. 2555
(1)

ข้ าพเจ้ า __________________________________________________________________________________________
สํานักงานตังอยู
้ ่เลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต________________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์______________________
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั __________________________________________
้ ้น
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
รวม______________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ _________________________เสียง ดังนี ้
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
-

(2)

ขอมอบฉันทะให้
(1)

นาย / นาง / นางสาว ________________________________________________________ อายุ____________ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต__________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์__________________ หรื อ

(2)

นาย / นาง / นางสาว ________________________________________________________ อายุ____________ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_____________________
อําเภอ/เขต__________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์__________________ หรื อ

(3)

นาย / นาง / นางสาว ________________________________________________________ อายุ____________ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่________________ ถนน ___________________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต__________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย์______________________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องบันยันบอลรูม ชัน้ 10 โรงแรม
บันยันทรี กรุงเทพ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ ___________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ____________ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____-____หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ _______-____ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
____________ เสียง

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 :

พิจารณาและรั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

วาระที่ 2 :

พิจารณาและรั บทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรั บปี 2554

วาระที่ 3 :

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง

วาระที่ 4 :

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง
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วาระที่ 5 :

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ถงึ กําหนดออกตามวาระ

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายโฮ กวงปิ ง
 เห็นด้ วย_________เสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายอุดม วิชยาภัย
 เห็นด้ วย_________เสียง

3. ชื่อกรรมการ: นายสาธิต รั งคสิริ
 เห็นด้ วย_________เสียง

4. ชื่อกรรมการ: นายเอเรี ยล พี วีร่า
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

วาระที่ 6 :

พิจารณาและรั บทราบค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการของบริษัท
กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการที่ดาํ รง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

วาระที่ 7 :

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรั บปี 2555

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง
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วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6)

ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(ก) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องบันยันบอลรู ม
ชั น้ 10 โรงแรมบั น ยั น ทรี กรุ ง เทพ ตั ง้ อยู่ เ ลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง
 ไม่เห็นด้ วย________เสียง
 งดออกเสียง________เสียง

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง
 ไม่เห็นด้ วย________เสียง
 งดออกเสียง________เสียง

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง
 ไม่เห็นด้ วย________เสียง
 งดออกเสียง________เสียง

วาระที่ ____________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย_________เสียง
 ไม่เห็นด้ วย________เสียง
 งดออกเสียง________เสียง
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วาระที่ ___________เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

ชื่อกรรมการ _____________________________________________________________________________________________
 เห็นด้ วย_________เสียง

 ไม่เห็นด้ วย________เสียง

 งดออกเสียง________เสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
ลงชื่อ ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________________)
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