แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเปนแบบที่งา ยไมซับซอน)
Attachment 3
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form A
เขียนที่
วันที่
Date

(1) ขาพเจา
I / We

อยูบานเลขที่
reside at

อําเภอ/เขต

Written at

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

สัญชาติ
nationality

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

am / are a shareholder of

Siam Future Development

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether
หุนสามัญ
Common Stock

Hereby appoint

(1)

อายุ
age

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

Province

รหัสไปรษณีย

(2)

Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

Province

รหัสไปรษณีย

(3)

Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

Province

รหัสไปรษณีย

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

หรือ

ถนน
จังหวัด

votes as follows:
เสียง
votes

หรือ

ถนน
จังหวัด

เสียง ดังนี้

shares with the right to vote for
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares with the right to vote for

(3) ขอมอบฉันทะให

จังหวัด

จํากัด (มหาชน)
Public Company Limited

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2016,
on Thursday, March 24, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.
Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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 many proxies for splitting votes. โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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