
 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) 
Proxy From A. (General Form) 

 
       เขียนที่        
       Written at       

       วันที่ เดือน    พ.ศ.    
       Date Month     Year 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาติ      
 I/We                         Nationality 

อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล/แขวง    
Residing at    Road    Sub-District 

อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
District    Province    Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย  จ ำกัด (มหำชน)  
Being a shareholder of Sub Sri Thai Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of     shares  and having the rights to vote equal to   votes as follows 

หุ้นสามัญ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
Ordinary share    shares  and having the rights to vote equal to    votes 

หุ้นบุริมสิทธ ิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
Preference share    shares and having the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 

(1) ช่ือ อายุ ปี    อยู่บ้านเลขที่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Postal Code or 

(2) ช่ือ อายุ ปี    อยู่บ้านเลขที่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Postal Code or 

(3) ช่ือ อายุ ปี    อยู่บ้านเลขที่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
Province Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2014 to be held on 

April 28, 2014 At 9.30 a.m. at Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Ballroom ,Vajiravej-Vitayalai Chalermprakiert Foundation, Royal Golden Jubilee 
Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310. Or any adjournment at any date, time and place thereof.
  

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

หมำยเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remarks The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several 

proxy holders for splitting votes.  

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 
 20 Baht 

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 


