
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

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

เขยีนที ่
Written at                   
 

วนัที ่  เดอืน  พ.ศ. 
Date   Month  A.D.   

 
(1) ขา้พเจา้                                                                                   สญัชาต ิ
I/We,                     ,  Nationality:     , 

อยู่บา้นเลขที ่                  ถนน               ต าบล/แขวง 
No.                ,  Road:      , Tambol/Subdistrict:    , 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์
Amphoe/District:                                ,  Province:                                        , Postal Code:                                             
       
 

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

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                             หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                     เสยีง  ดงันี้ 
holding a total of………………………………………. shares; and have the right to vote equal to…………………………… votes as follow : 
หุน้สามญั                                            หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสยีง 
Ordinary share…………………………………………  shares and have the right to vote equal to…………………………… votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
     Hereby appoint 
                                   อายุ   ปี  

1).                                                                                      Age.              years 
  

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road:   
                           

Tambol/Subdistrict:                          
                     

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
Amphoe/District:   
                         

Province:   
                       

Postal Code:  

                        หรอื/ OR                                                      อายุ               ปี    
2) .                                           Age.              years 

  
อยู่บา้นเลขที ่  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road:   
                         

Tambol/Subdistrict:   
                   

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
Amphoe/District:   
                         

Province:   
                       

Postal Code:  
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565      
ในวนัที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อาคารเอม็เอส สยาม ทาวเวอร ์ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ณ หอ้งประชุมเอสคิ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2022 
On April 4, 2022, 2.00 p.m., at MS SIAM Tower, At Asic Room 31th Floor, 1023 Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, 
or which may be postponed to any other date, time and place. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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                                                                   ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                            Grantor 
          (                          ) 
ลงชื่อ                                                                   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                                Grantee 

                            (                                            ) 
ลงชื่อ                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                                Grantee 

                            (                                             ) 
 
หมายเหตุ Notes 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคน      
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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 


