
 

 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบท ัว่ไป) 
Proxy From A. (General Form) 

 
       เขยีนที ่       
       Written at       

       วันที ่ เดอืน    พ.ศ.    
       Date Month     Year 

(1) ขา้พเจา้        สัญชาต ิ     
 I/We                         Nationality 

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

อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
District    Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย  จ ำกดั (มหำชน)  
Being a shareholder of Sub Sri Thai Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้     และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  เสยีง ดังนี ้
Holding the total amount of     shares  and having the rights to vote equal to   votes as follows 

หุน้สามัญ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Ordinary share    shares  and having the rights to vote equal to    votes 

หุน้บรุมิสทิธ ิ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Preference share    shares and having the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้  
Hereby appoint 

(1) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

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

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(2) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

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

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(3) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

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

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
Province Postal Code  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที ่21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งพัชรกติยิาภา มลูนธิวิชริเวชวทิยาลัยเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเฉลมิ
พระบารม ี50 ปี เลขที ่2 ซอยศนูยว์จัิย ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2015 to be held on 

Tuesday 21 April, 2015 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.  

 กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

      ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

หมำยเหต ุ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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.  

ตดิอากร

แสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 
 20 Baht 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 


