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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

ข้าพเจ้า
I/We
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ………………………… จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
being a shareholder of ……………………… Public Company Limited (“The company”)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

nationality

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิ้นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ดังนี้
holding shares at the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 41 ในวัน
..................................................... หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 41 held on ............................ at ………………………... or on the date at time and place as may be
postponed or changed.
กิจการใดทีผ่ ูร้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be liable
ผู้ท่ รี ั บfor
มอบฉั
anyนaction
ทะจากผูtaken
้ ถือหุ้นbyโปรดน
the proxy
าหนังholder
สือฉบับatนีม้ the
าแสดงต่
meeting.
อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
)

(
ลงชื่อ/Signed

(

)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1.

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผูร้ บั
มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not
be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีถ่ อื ไว้ได้
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the shares
actually held.

