
 

 

 

 
 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

(ปิดอากรแสมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ______________________     เขยีนที ่ ______________________________ 

วนัที ่____ เดอืน _____________ พ.ศ. _______ 

 

(1) ขา้พเจา้ ______________________________________________________________ สญัชาต ิ_________________  

อยู่บา้นเลขที ่ __________________________________________________________________________________ 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม _______________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________ เสยีง ดงันี้ 

❑ หุน้สามญั  _____________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั __________________ เสยีง 

❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ ___________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั __________________ เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ได ้โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6) 

❑ 1. ชื่อ ________________________________________________________________ อายุ ___________ ปี 

    อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________________________  

    ถนน __________________________ ต าบล/แขวง _________________  อ าเภอ/เขต ________________  

    จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณยี ์______________ หรอื 

 
❑ 2. ชื่อ ________________________________________________________________ อายุ ___________ ปี 

    อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________________________  

    ถนน __________________________ ต าบล/แขวง _________________  อ าเภอ/เขต ________________  

    จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณยี ์______________ หรอื 

 
❑ 3. ชื่อ ________________________________________________________________ อายุ ___________ ปี 

    อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________________________  

    ถนน __________________________ ต าบล/แขวง _________________  อ าเภอ/เขต ________________  

    จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณยี ์______________ หรอื 

 

 

 

ศาสตราจารย ์ดร. คณิต ณ นคร 83 

อาคารเมเจอร ์ทาวเวอร ์ทองหลอ่ หอ้งเลขที ่2.2 ชัน้ที ่10 เลขที ่141 ซอยสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) 

สุขมุวทิ คลองตนัเหนือ วฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

นางสาวเสาวณีย ์คงสกุล 69 

อาคารเมเจอร ์ทาวเวอร ์ทองหลอ่ หอ้งเลขที ่2.2 ชัน้ที ่10 เลขที ่141 ซอยสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) 

สุขมุวทิ คลองตนัเหนือ วฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
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❑ 4. ชื่อ ________________________________________________________________ อายุ ___________ ปี 

    อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________________________  

    ถนน __________________________ ต าบล/แขวง _________________  อ าเภอ/เขต ________________  

    จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณยี ์______________ หรอื 

 
❑ 5. ชื่อ ________________________________________________________________ อายุ ___________ ปี 

    อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________________________  

    ถนน __________________________ ต าบล/แขวง _________________  อ าเภอ/เขต ________________  

    จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณยี ์______________  

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเบญจสิร ิ1 โรงแรม บางกอก แมริออท โฮเต็ล 
สุขุมวทิ เลขที ่2 ซอยสุขุมวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั 
              มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนได้

 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ลภนีิ โกศลบุญ 45 

อาคารเมเจอร ์ทาวเวอร ์ทองหลอ่ หอ้งเลขที ่2.2 ชัน้ที ่10 เลขที ่141 ซอยสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) 

สุขมุวทิ คลองตนัเหนือ วฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

นายธรีพงษ์ สบืวฒันะ 45 

อาคารเมเจอร ์ทาวเวอร ์ทองหลอ่ หอ้งเลขที ่2.2 ชัน้ที ่10 เลขที ่141 ซอยสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) 

สุขมุวทิ คลองตนัเหนือ วฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

ลงนาม ___________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

(___________________________) 

 

  ลงนาม ___________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(___________________________) 

 

  ลงนาม ___________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(___________________________) 

 

  ลงนาม ___________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(___________________________) 


