แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

เขียนที…่ ……………………………………………………………………..

Written at
วันที่………….…....เดือน………………………….……พ.ศ.…….………………..........
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า………….…………………………………….……………………………………………………………….………............สัญชาติ……………..….….……………………….…………………………….……………
I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่…………….....................................................................................................................................................................................................................................
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Being’s shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม……………………………....……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….………………...........….......... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares, and have the rights to vote equal to
Votes as follows:
 หุ้นสามัญ…………………………………………………………....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………..…...…......... เสียง
Ordinary shares
shares, and have the rights to vote equal to
Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ…………………………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….…………….…...................................... เสียง
Preference shares
shares, and have the rights to vote equal to
Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint
 (1) ชื่อ.…………………….…………………………….……………….....……………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…่ …………….........ถนน……………………..…………..………….....
Name
age
years, residing at
Road
ตำบล/แขวง……………………………......อำเภอ/ เขต ……………………………………..จังหวัด…………..………….……..รหัสไปรษณีย์……………….……............หรือ
Tambon/ Khwaeng
Amphur/ khet
Province
Postal Code
or
 (2) ชื่อ.…………………….…………………………….……………….....……………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…่ …………….........ถนน……………………..…………..………….....
Name
age
years, residing at
Road
ตำบล/แขวง……………………………......อำเภอ/ เขต ……………………………………..จังหวัด…………..………….……..รหัสไปรษณีย์……………….……............หรือ
Tambon/ Khwaeng
Amphur/ khet
Province
Postal Code
or
 (3) ชื่อ.…………………….…………………………….……………….....……………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…่ …………….........ถนน……………………..…………..………….....
Name
age
years, residing at
Road
ตำบล/แขวง……………………………......อำเภอ/ เขต ……………………………………..จังหวัด…………..………….……..รหัสไปรษณีย์……………….……............หรือ
Tambon/ Khwaeng
Amphur/ khet
Province
Postal Code
or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 (ครั้งที่ 71) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription the 2022 Annual General of Shareholders Meeting (No.71) to be held
on Monday, April 25, 2022 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.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

Duty Stamp
Baht 20

(
ลงชื่อ/Signed
(
ลงชื่อ/Signed
(
ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.

หน้า 1 จาก 1

