สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ก)
Enclosure No.9 (A)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
PROXY FORM A (SIMPLE FORM)
According to Regulation of Department of Business Development Re : Form of Proxy (No.5) B.E.2550
----------------------------------------------เขียนที่................................................................................................
Written at
วันที่......................เดือน....................................พ.ศ............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................... สัญชาติ.............................................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน............................................................................ตาบล/แขวง............................................................
With address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................
District
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
จากัด
(มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสินรวม
.........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง ดังนี
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
holding the total amount of …………………………..share with the voting rights of…………………….……votes as follows;
หุ้นสามัญ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง
ordinary share
share with the voting rights of
vote
หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง
preferred share
share with the voting rights of
vote
(3) ขอมอบฉันทะให้
do hereby appoint either one of the following persons:
(1) ชื่อ..............................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่..............................
Name
Age
Years with address at
ถนน........................................................... ตาบล/แขวง...................................................... อาเภอ/เขต...............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ..............................................................................อายุ....................ปี อยู่บ้านเลขที่...............................
Name
Age
Years with address at
ถนน............................................................ ตาบล/แขวง..................................................... อาเภอ/เขต...............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่...............................
Name
Age
Years with address at
ถนน............................................................ ตาบล/แขวง...................................................... อาเภอ/เขต.............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย์.....................................................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่
1/2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the Ordinary General
Meeting of Shareholders No.1/2015 to be held on Friday, April 24, 2015 at 2.00 p.m. at Sukhothai Room, Narai Hotel, 222 Silom
Road, Bangkok or at any adjournment thereof.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in
all respects.
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

(...............................................................................)
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...............................................................................)
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...............................................................................)
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...............................................................................)

หมายเหตุ/ Remarks;
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall
not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

