(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
----------------------------เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่ ..................................................................................
Written at
วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ………….…..
Date
Month
Year

ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................อายุ ................ ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................................
I/We
age
years, residing at
ถนน…………………………………………. ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต .................................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์ ………………………………………….
Province
Postal Code
(1)

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ........................................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as follows:
□ หุน้ สามัญ ............................................................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................................เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
□ หุน้ บุรมิ สิทธิ..........................................................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3)
ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชื่อ ....................................................................................................... อายุ ................ ปี อยู่บา้ นเลขที่ .......................................................................
Name
age
years, residing at
ถนน………………………….…………………. ตาบล/แขวง ............................................................. อาเภอ/เขต ..............................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………..….. รหัสไปรษณีย ์ ……………………………………….……. หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ ....................................................................................................... อายุ ................ ปี อยู่บา้ นเลขที่ .......................................................................
Name
age
years, residing at
ถนน……………………………………………. ตาบล/แขวง ............................................................... อาเภอ/เขต .............................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์ ………………………………………….…. หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ ....................................................................................................... อายุ ................ ปี อยู่บา้ นเลขที่ .......................................................................
Name
age
years, residing at
ถนน……………………………..……………. ตาบล/แขวง ................................................................ อาเภอ/เขต .............................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์ …………………………………………….
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 19
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคชเมี ยร์ (Cashmere) ชัน้ 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
10260 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 19 April 2021
at 14.00 hrs, at Cashmere Room, 7th floor, Avani Sukhumvit Hotel, No.2089 Sukhumvit Road, Phra Khanong Sub-District, Wattana District , Bangkok
10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( ................................................... )
ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...................................................... )
ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...................................................... )
ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...................................................... )

หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ น ผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

