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

 

      เขียนที่...................................................................................... 
 Written at 

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

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

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

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

 (2)   เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
  being a shareholder of   SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................... เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of                          shares with the voting rights of                                   votes as follows; 

หุน้สามญั ........................................ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................... เสียง 
  ordinary share                               shares with the voting rights of   votes 

  หุน้บรุมิสิทธิ ..................................... หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสียง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint  
   (1)................................................................................................................. อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................. ถนน .......................................... ต าบล/แขวง................................................ 
with address at                    Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.......................หรือ 
District                        Province   Postal Code          or  
 
   (2).....................นายนพพร  พงษ์เวช.............................................................. อาย ุ.........73.......... ปี    
   Mr. Nophorn  Bhongsvej    Age             73    Years 
อยู่บา้นเลขท่ี..105 ซอยประสาทสขุ.................. ถนน ....เย็นอากาศ..................... ต าบล/แขวง.....ช่องนนทรี............................ 
with address at    105 Soi Prasatsook            Road      Yenarkard                            Sub-District        Chongnonsi    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา.................................. จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรือ 
District            Yannawa                       Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
 
   (3).....................นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต....................................................... อาย ุ.........68.......... ปี    
   Mrs. Punnee  Worawuthichongsathit   Age             68    Years 
อยู่บา้นเลขท่ี..135 ซอยจนัทน ์16 แยก 12....... ถนน ............---.........................ต าบล/แขวง.....ทุ่งวดัดอน.............................. 
with address at    135 Soi Chan 16, Yaek 12    Road              ---                               Sub-District        Thung Watdon    
อ าเภอ/เขต....สาทร........................................ จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรือ 
District            Sathon                        Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
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   (4).....................นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค.์..................................................... อาย ุ.........77.......... ปี    
   Mr. Sompong  Sungrungsan   Age             77    Years 
อยู่บา้นเลขท่ี..548/77 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18...ถนน ..........---............... ต าบล/แขวง.....บางโพงพาง............................ 
with address at ..548/77 Soi Sathupradit 58, Yaek 18       Road            ---            Sub-District        Bangpongpang    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา........................................... จงัหวดั .......กรุงเทพฯ................. รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรือ 
District            Yannawa                      Province        Bangkok Postal Code           10120       or  
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูจ้องหุน้   / 
การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 49 ในวนัจนัทรท์ี่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.  ณ หอ้ง Galaxy ชัน้ 10 โรงแรม 
อวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจรญินคร แขวงส าเหร ่เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั  
เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the Annual General / the 
Extraordinary Meeting of Shareholders No.49th to be held on Monday, August 3rd, 2020 at 11.00 a.m. at Galaxy Room, 10th Floor, 
AVANI+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257, Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600 or at any 
adjournment thereof. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 
 

 

 ลงชื่อ/Signed………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (……….……………………………………………..) 
 
  

   ลงชื่อ/Signed…………………………………………………….… ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                 (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงชื่อ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายนพพร  พงษ์เวช                          .) 
             Mr. Nophorn Bhongsvej 

  
  ลงชื่อ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นางพรรณี  วรวฒุิจงสถติ                    .) 
         Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

 
  ลงชื่อ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค ์                  .) 
               Mr. Sompong Sungrungsan 

 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 


