หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6

เขียนที่ .............................................................................
Place
วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...................
Date
Month
B.E.
ข้ าพเจ้ า ......................................................
I / We

สัญชาติ .................. อยู่บ้านเลขที่ ..................... ถนน ..............................
Nationality
Residing at No.
Road

ตําบล / แขวง ................................... อําเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ....................
Tambol / Kwaeng
Amphur / Khet
Province
Post Code
เป็ นผู้ถือหุ้นของ
being a shareholder of

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน)
STP& I Public Company Limited

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม ............................................. หุ้น
holding
share(s)
ขอมอบฉันทะให้ ....................................................... อายุ ........... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...................... ถนน .............................
hereby appoint
age
year Residing at No.
Road
ตําบล / แขวง ................................. อําเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ........................
Tambol / Kwaeng
Amphur / Khet
Province
Post Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 23/2561
to be my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 23/2018
ในวันที่ 27 เมษายน 2561
be held on April 27, 2018

เวลา 15.00 น.
at 15.00 hours

ณ ห้ อ งประชุ มชั น้ 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุ ขุ มวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร
at the conference room of Sino-Thai Tower, 30th Floor, No. 32/60 Sukhumvit 21 Road (Soi Asoke), Kwaeng Klongtoey Nua,
Khet Wattana, Bangkok Metropolis
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
or at any adjournment thereof
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any action of the proxy holder performed at the meeting, shall be deemed as my / our act.
ลงชื่อ ................................................................. ผู้มอบฉันทะ
Signed (...........................................................) Appointer
ลงชื่อ ................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (...........................................................) Proxy holder
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
Remarks
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall designate a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She
cannot split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for
him/her in a meeting.

