
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A. (General Form)  
...................................................... 

เขียนที่ 
Written at                   
 

วันที่   เดือน  พ.ศ. 
Date   Month  A.D.   

 
(1) ข้าพเจ้า                                            สัญชาต ิ
I/We,                               , Nationality:     , 

อยู่บ้านเลขที ่   ถนน  ต าบล/แขวง 
No.  , Road:   , Tambol/Subdistrict:     , 
อ าเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์
Amphoe/District:  , Province:             , Postal Code:                            
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท              เอส พี วี ไอ                  จ ากัด (มหาชน) 
As a shareholder of        S P V I                Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                         หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                     เสียง  ดังนี้ 
holding a total of……………………………………………….shares; and have the right to vote equal to……………………………………….  votes as follow : 
หุ้นสามัญ                           หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                           เสียง 
Ordinary share…………………………………………………….shares and have the right to vote equal to…………………………………………………………… votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
     Hereby appoint 
                        อาย ุ        ปี  

1).                                               Age.                  years 
  

อยู่บ้านเลขที ่  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road:   
                           

Tambol/Subdistrict:   
                   

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   
                         

Province:   
                       

Postal Code:  

                        หรือ/ OR                                             อายุ                   ปี    
2) .                                           Age.                  years 

  
อยู่บ้านเลขที ่  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road:   
                         

Tambol/Subdistrict:   
                   

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   
                         

Province:   
                       

Postal Code:  
 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันที่      
4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 
2017 On April 4, 2017. at 2.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 
10120 or which may be postponed to any other date, time and place. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all 
respects. 

 
ลงชื่อ                                                            ผู้มอบฉันทะ 
Signed:                    Grantor 
           (                  ) 
ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                             (                                    ) 
ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                             (                                     ) 
หมายเหตุ Notes 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and may not apportion his/her 
shares for several proxies to vote. 

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 


