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หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก

PROXY FORM

Form A
เขียนที� .....................................................................................
Made at
วันที� .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................
Date
Month
B.E.

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................ สัญชาติ .................. อยู่บ้านเลขที� ........................................................
I/We
Nationality
Residing at
ถนน ........................ ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................................................

Road

Sub-District

District

Province

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน ........................ หุ้น

Being the shareholder of Asia Hotel Public Company Limited holding the aggregate of ......................... shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................... เสียง ดังนี�

and have voting rights equivalent to

vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ ........................................................... หุ้น
ordinary share
share (s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง
vote (s)
having voting rights equivalent to

หุ้นบุริมสิทธิ......................................................... หุ้น
preferred share
share (s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง
having voting rights equivalent to
vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ ..................................................................................

Do hereby appoint and authorize

(1)……………………………………………………………… อายุ ........................... ปี
age
years

อยู่บ้านเลขที…
� …………….
Residing at

ถนน .................................................................ตําบล/แขวง ..................................................... อําเภอ/เขต ................................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด ........................……………………… รหัสไปรษณีย…
์ …………………………….. หรือ

Province

Post Code

(2)……………………………………………………………… อายุ ........................... ปี
age
years

อยู่บ้านเลขที…
� …………….
Residing at

ถนน .................................................................ตําบล/แขวง ..................................................... อําเภอ/เขต ................................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด ........................……………………… รหัสไปรษณีย…
์ …………………………….. หรือ

Province

Post Code

(3)……………………………………………………………… อายุ ........................... ปี
age
years

อยู่บ้านเลขที…
� …………….
Residing at

ถนน .................................................................ตําบล/แขวง ..................................................... อําเภอ/เขต ................................................................

Road

Sub-District

District

จังหวัด ........................……………………… รหัสไปรษณีย…
์ ……………………………..
Province
Post Code
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 59
ในวันที� 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ�งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที� 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
anyone of the above as my/our proxy holdr to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No. 59, which will be held
on April 8, 2021 at 2.00 p.m. at the Kingpetch Room, Asia Hotel, 296 Phyathai road, Rajathevee, Bangkok, or the adjourment of such meeting
on such other date, and place.Rajathevee, Bangkok, or the adjournment of such meeting on such other date, and place.
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กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั�น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts and things executed, done or delivered by the said Attorney at the said meeting or the adjournment thereof shall be deemed as if execu
done or delivered personally by myself/ourselves.

ลงชื�อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature
Grantor
(................................................................)
ลงชื�อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature
Grantee
(................................................................)
ลงชื�อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature
Grantee
(................................................................)
ลงชื�อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature
Grantee
(................................................................)
หมายเหตุ
Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to
allow several proxies to cast their votes in different ways.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที�ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที�ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที�มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน

A proxy granted may be in respect of all or a part of the total number of shares .

3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือเห็นด้วยบางส่วนกี�เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนกี�เสียง หรืองดออกเสียงกี�เสียง

The casting of votes may be split with some votes for the agenda, some vote against the agenda and some votes not be casted.

4. ผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชนและแบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงต่อเจ้าพนักงานในวันประชุม

Shareholders and/or grantors please present Proxy with stamp duty and Confirm Forms with certified copy of ID Card(s) to the authorized officer.
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