
         

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั�วไปซึ� งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซ้อน)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 

เขียนที�  

Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขที�    ถนน      ตาํบล/แขวง       

Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั  (มหาชน)  “บริษทั” 
      Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited  “Company” 

 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั=งสิ=นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                             เสียง ดงันี=   
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุ้นสามญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 

  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                                   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 

  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

(1)         อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�                            

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�                               

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�      

age          years, resides at 

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 
ประจาํปี 2563  ในวนัที� 17  กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. 
For the Year 2020 on 17  July  2020 at 2.00 p.m. 
บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน)   เลขที�   244  ถนนวชัรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
At  Prinsiri Plc ,No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng, Bangkok or any adjournment at any date, time and place there of. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



         

หนา้ 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

 

 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั=น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

 

 

 

ลงชื�อ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

 

ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

 

ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

 

ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

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. 

 


