
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

 

 เขียนท่ี.................................................................................. 
 Written at 

 วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ........................ 
 Date             Month                               Year 
 

               (1)    ขา้พเจา้............................................................................................................สัญชาติ................................   
             I/We                                                                                                                Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง................................................  
with address at                                  Road   Sub-District 

อ าเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั .......................................................รหสัไปรษณีย ์.......................... 
District  Province                                                       Postal Code 

 
     (2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of   SAHA  PATHANAPIBUL  PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of                                       shares with the voting rights of                                               votes as follows; 

       หุ้นสามญั ............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง 
       ordinary share                                    shares with the voting rights of                                              votes 

               หุ้นบุริมสิทธิ .......................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................................เสียง 
 preferred share                               shares with the voting rights of                votes 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint  

 

 (1 ) ....................................................................................อาย ุ.......................ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี....................... 
    Age      Years  with address at 
ถนน .................................................... ...ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                                                                  Sub-District        District 

จงัหวดั .......................................................รหสัไปรษณีย ์....................................หรือ  

Province Postal Code                                      or 
 
 (2 ) .................................................................................... อาย ุ......................ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี....................... 
                                                                                                                                                                 Age     Years  with address at 
ถนน ......................................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต........................................... 
Road                                                                                               Sub-District      District 

จงัหวดั ...........................................................รหสัไปรษณีย ์.............................หรือ  

Province    Postal Code                                    or 
  
 (3 ) .................................................................................. อาย ุ.........................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี....................... 
  Age     Years  with address at 
ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต........................................... 
Road                                                                                                    Sub-District        District 

จงัหวดั ...........................................................รหสัไปรษณีย ์..........................  

Province    Postal Code                                               
                 



คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุ้น / 
การประชุมผูถื้อหุ้นสามญั / วิสามญั คร้ังท่ี 70 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจา้พระยา  2  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the 
Extraordinary Meeting of Shareholders No. 70 to be held on Monday, April 26, 2021 at 10.00 a.m. at Chao Praya  room 2, Montien 
Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all 
respects. 

 
 

 ลงช่ือ/Signed………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                                     (……….………………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                     (……….………………………………………………..) 
 
  

  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                     (……….………………………………………………..) 
 
  

  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                     (……….………………………………………………..)  
 
 
หมายเหตุ / Remark  

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 

อากร
แสตมป์ 

Duty 
Stamp 
20 บาท 
20 Baht 


