
เอกสารแนบ 10 
                                                                                                                                                        Enclosure 10 

  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                         หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                          (Duty Stamp Baht 20)                                     

Proxy (Form A.)  
----------------------------- 

 
เลขทะเบยีนผูถ้ือหุน้ เขียนท่ี .................................................................................. 
Shareholders’ Registration No. Written at 

วนัท่ี ............ เดือน .................................. พ.ศ. ………….…..  
 Date             Month                     Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................                                                                                                                        
            I/We         age         years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .................................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. 
Province                 Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอรตี์ ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Rhom Bho Public Company Limited (the “Company”) 
 

             โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ........................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................เสียง  ดงันี ้ 
             holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ............................................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................................เสียง  
      ordinary share       shares  and have the right to vote equal to        votes 

□ หุน้บรุิมสิทธิ..........................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................เสียง 
      preferred share      shares  and have the right to vote equal to         votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้ 
Hereby appoint 
(1) ชื่อ ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................................................   

                   Name                                                                       age          years, residing at  

ถนน………………………….…………………. ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ..............................................................................    
Road                                     Tambol/Khwaeng            Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์……………………………………….……. หรือ 
Province                    Postal Code                 or 

  (2) ชื่อ ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................................................   
                   Name                                                                       age           years, residing at 

ถนน……………………………………………. ต าบล/แขวง ............................................................... อ าเภอ/เขต .............................................................................    
Road                                    Tambol/Khwaeng             Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….…. หรือ 
Province                  Postal Code               or 

 (3) ชื่อ ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................................................  
  Name                                                age           years, residing at 

ถนน……………………………..……………. ต าบล/แขวง ................................................................ อ าเภอ/เขต .............................................................................    
Road                                   Tambol/Khwaeng            Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………….  
Province                  Postal Code          

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 
29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุบริษัท เลขท่ี 53 ถนนสคุนธสวสัด์ิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on Thursday, 
29 April 2021 at 09.00 o’clock at the company meeting room no.53 Sukhonthasawat Road, Ladprao, Bangkok, 10230 or such other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  


