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

 

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

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

         (1) ข้าพเจ้า...........................................................................................................สญัชาติ................................. 
  I/We                                                                                                                 Nationality   

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

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

 (2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
  being a shareholder of   SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................... เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of                          shares with the voting rights of                                   votes as follows; 

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

  หุ้นบริุมสิทธิ ..................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................... เสียง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint  
  (1) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
 

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

  (3) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น   / 
การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 48 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.    ณ ห้องเจ้าพระยา   1  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไป
ในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย   
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.48th to be held on Monday, April 22nd, 2019 at 11.00 a.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, 
No. 372 Rama 3 Road, Khwaeng Bangkhlo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 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………………………………………………………. ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (……….……………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                 (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

  
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 


