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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (PROXY FORM A.) 
แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบงายและไมซับซอน 
(A General and Simple Proxy Form) 

 
        เขียนที่........................................................................... 
        Written at 
        วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..................   
        Date    Month         Year               
 

(1)    ขาพเจา……………. ...............................................................................................................สัญชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบานเลขท่ี........................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อําเภอ/เขต.....................................................................................จังหวัด.......................................................ไปรษณีย......................................... 
        District     Province               Postal Code 
 

(2)    เปนผูถือหุนของ บริษัท  ผลธัญญะ  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
         being a shareholder of  Phol Dhanya  Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม..........................................หุน    และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................เสียง ดังน้ี  
holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to votes as follows:  
  

หุนสามัญ.............................................................หุน        ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง  
ordinary                     share    shares and are entitled to vote equal to                     votes  

 

หุนบุริมสิทธิ........................................................หุน        ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง  
   Preferred                           share   shares and are entitled to vote equal to                     votes   
  

(2)     ขอมอบฉันทะให/hereby appoint 
 

         1.  ชื่อ (name).................................................................................................................อายุ (age)................................................ป (years)  
อยูบานเลขท่ี............................ถนน (Road)..............................................................ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................. 
อําเภอ (Amphur/Khet).............................................จังหวัด (Province)........................................รหัสไปรษณีย (Postal Code)........................หรือ/or 
 
 

            2. ชื่อ (name)................................................................................................................อายุ (age)................................................ป (years)  
อยูบานเลขท่ี..............................ถนน (Road)...........................................................ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).................................................. 
อําเภอ (Amphur/Khet)............................................จังหวัด (Province).........................................รหัสไปรษณีย (Postal Code)........................หรือ/or 
 

3. ชื่อ (name)................................................................................................................อายุ (age)................................................ป (years)  
อยูบานเลขท่ี..............................ถนน (Road)...........................................................ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).................................................. 
อําเภอ (Amphur/Khet)............................................จังหวัด (Province).........................................รหัสไปรษณีย (Postal Code)........................หรือ/or 
 
 

อากร
แสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
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           คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น. ณ  หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย โรงแรม เจาพระยาปารค  เลขท่ี 247 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
 

Anyone of the above as me/our proxy holder to attend and vote on my behalf at  the  Annual General Meeting of Shareholders 2012 
on Monday, April  23,  2012  at  2.00p.m. at Ratchavipa Floor 2nd Tarnthip Bldg. of The ChaophyaPark Hotel, at 247 Ratchadapisek Road, Din 
Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.     

 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
All acts performed by the Proxy during the course of the meeting shall bind me/us if I/we performed such act. 
 
 

 
ลงนาม  …............................................................................   ผูมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Grantor 
 
 
ลงนาม  …............................................................................   ผูรับมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 
 
 
ลงนาม  …............................................................................   ผูรับมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 
 
 
ลงนาม  …............................................................................   ผูรับมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 

 
 
 
 
หมายเหตุ/Remark 
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of 
shares to several proxies to vote separately. 
 
 

กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน 
พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

Please enclose a certified copy of ID 


