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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
        
                     
       เขียน .................................................................................  
       Written at 
      วนัท่ี ...............เดือน ......................................... .....พ.ศ. .................... 

Date Month Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .........................................................สญัชาติ ..................อยูบ่า้นเลขท่ี ............... ......ถนน ......................... 
  I/We    Nationality residing at No            Road 
ต าบล/แขวง ................................อ  าเภอ/เขต ....................................จงัหวดั ............................. ..........รหัสไปรษณีย ์.................... 
Tambon/Khwaeng Amphur  Province  Postcode 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จ  ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุ้นและ 
 Being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited, holding total amount of   shares and 
 

(3) ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................................เสียง ดงัน้ี 
 having voting rights equivalent to  vote(s), the details of which are as follows : 

หุ้นสามญั ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................ .เสียง 
Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

หุ้นบุริมสิทธิ..............-.................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................-........................เสียง 
preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s)  

 

(4) ขอมอบฉนัทะให้ 
 hereby authorize 

        1. .........................................................................อาย ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .................ถนน ..........................  
 Name age  years, residing at No Road 
 ต าบล/แขวง .........................อ  าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์............... ....หรือ 

Tambon/Khwaeng Amphur  Province   Postcode or 

        2. .........................................................................อาย ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .................ถนน .......................... 
 Name age  years, residing at No Road 
 ต าบล/แขวง .........................อ  าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์............... ....หรือ 

Tambon/Khwaeng Amphur  Province   Postcode or 

       3. .........................................................................อาย ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .................ถนน ..........................  
 Name age  years, residing at No Road 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท 
20 Baht 
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 ต าบล/แขวง .........................อ  าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์............... .... 
Tambon/Khwaeng Amphur  Province   Postcode  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Meeting Room 2 ศนูยก์ารประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for year 2015, which will be held on Thursday, April 23, 2015 at 14.00 hours., at Meeting Room 2, Queen Sirikit 
National Convention Center, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.  
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all 
respects 

 
       ลงช่ือ/Signed...........................................................ผูม้อบฉนัทะ /Grantor 
                          (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ /Proxy 
                          (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                          (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ /Proxy 
                          (.................................................................) 
 
หมายเหตุ  : ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Note : The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 


