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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A) 

 
  เขียนที่............................................. 
  Written at  
  วันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ................ 
  Date     Month         Year         
 (1) ข้าพเจ้า......................................................................................................สัญชาต.ิ....................................................... 
  I / We Nationality 
อยู่บ้านเลขที่..................ถนน.................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..............................  
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng   Amphur/Khet 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์……………………………… 
Province  Postcode 
 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม...................................................หุ้น 
Being a shareholder of SPCG Public Company Limited, holding total amount of  share(s) 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสยีง ดังนี้ 
and having voting rights equivalent to   vote(s), the details of which are as follows : 
 
 หุ้นสามญั........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง 
 Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to    vote(s)  
 
 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง 
 Preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s)  
 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby authorize 

     (1) ........................................................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขที่....................ถนน............................... 
  age  residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode or 
     (2) ........................................................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี....................ถนน............................... 
  age  residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode or 
     (3) ........................................................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี....................ถนน............................... 
  age  residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์............................. 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode  
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน                       
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 
โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน         
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2016 on Friday 22 April 2016 at 14.00 pm. At The 
Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, Bangkok 
10110 or at any adjournment thereof.  
 
 กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  

 Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been 
carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 ลงช่ือ / Signed................................................................ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
              (................................................................) 
 

 ลงช่ือ / Signed................................................................ผูร้ับมอบฉนัทะ / proxy 
              (................................................................) 

 
 ลงช่ือ / Signed................................................................ผูร้ับมอบฉนัทะ / proxy 

              (................................................................) 
 

 ลงช่ือ / Signed................................................................ผูร้ับมอบฉนัทะ / proxy 
              (................................................................) 

 
หมำยเหตุ:  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน          

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้    
Remark: The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the meeting.  

A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
                                                    

 
 
 
 
 
 


