สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7
Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็นแบบทีง่ ่ายและไม่ซบั ซ้อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่

Shareholder registration number

(Please attach stamp duty of Baht
20)

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้าพเจ้า

I/We
ถนน

สัญชาติ

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต

พ.ศ.

Month

Year

อยู่เลขที่

nationality

ตาบล/แขวง

เดือน

ซอย

residing/located at no.
จังหวัด

Amphur/Khet

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ
(3)

votes as follows:
votes
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If choosing No.1, please mark ✓ in
 1. and provide details of the
proxies.

 1. ชื่อ

Name

อายุ

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรือ/Or
ชื่อ

Name

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

ถนน

Road

ปี อยูบ่ ้านเลขที่

age

ปี อยูบ่ ้านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

(Only one of the above)
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ in
 2. and select the Independent
Director.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following Independent Director of the Company:
 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล Mrs. Oranuch Apisaksirikul
 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี Mr. Vichet Kasemthongsri
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม
สิ ่ ง ที ่ ส ่ ง มาด้ ว ย 3) (Profiles of the Independent Director for the appointment of proxy of the
Shareholders and the definition of Independent Directors- Enclosure 3)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 30, 2021 at 2.00
p.m. at Meeting Room No. 5-7, 8th Floor, No. 3 Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok or such other
date, time and place as the meeting may be held.
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In the case where the Independent Director hereunder appointed as the proxy hereunder is unable to attend the meeting, the other members of
the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุก
ประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our instruction specified
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to
different proxies to vote separately.

