
 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 (แบบทั่วไป) 
(General Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหัสไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
 Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to               votes as follows: 
  หุ้นสามัญ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 

 
 1. ชื่อ                                                       อายุ             ปี อยูบ่้านเลขที ่            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             
หรอื/Or 
ชื่อ                                                         อายุ           ปี อยูบ่้านเลขที ่       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
(Only one of the above) 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
 (ก) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล Mrs. Oranuch Apisaksirikul หรือ/or 
 (ข) นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี Mr. Franck Charles-Antoine Cancelloni                    
  
(รายละเอียดปรากฎตามข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม
ส ิ ่ งท ี ่ ส ่ งม าด ้ วย  3) (Profiles of the Independent Director for the appointment of proxy of the 
Shareholders and the definition of the Independent Directors-Enclosure 3) 

 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ 
ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ in 
 1. and provide details of the 
proxies. 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ in 
 2. and select the Independent 
Director. 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
Enclosure 6 



 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 256 5 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่อส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย 

As my/our proxy to attend and vote in 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 29, 2022 at 14.00 hrs., via Electronic 
Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) and other related 
laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time venue and meeting method.  

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
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 …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
 

หมายเหต/ุRemarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


