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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ตําบล/แขวง

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ช ทวี จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

หุน้ สามัญ

เสี ยง ดังนี้

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

ordinary share

เสี ยง

shares, having the right to vote equal to

หุน้ บุริมสิ ทธิ

votes,

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

preference share

votes as follows:

เสี ยง

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint to

อายุ

(1)

age

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

หรื อ

Postal Code

, or

อายุ

(2)

age

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Amphoe/Khet

หรื อ

Postal Code

, or

อายุ
age

Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อําเภอ/เขต

(3)

ถนน

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders on April 20th, 2017 at
2.00 pm at Ballroom, the 2nd floor, Chaophya Park Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is
rescheduled.
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 11
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กิจการใดที่ผรู ้ ั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

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้
Remark
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.
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