หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

1. ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address
สัญชาติ
Nationality

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที่________________________________
Written at
วันที่_____เดือน________________ปี________
Date
Month
Year

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน)
being a shareholder of More Return Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิน้ รวม
หุ้น
holding the total amount of
shares
หุ้นสามัญ
หุ้น
ordinary share
shares
3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)
(1) นาย / นาง / นางสาว_________________________________________________________________ อายุ __________ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่________________ ถนน_________________________________ ตาบล/แขวง_____________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต_____________________ จังหวัด______________________________ รหัสไปรษณีย์_______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
(2) นาย / นาง / นางสาว__________________________________________________________________ อายุ __________ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่________________ ถนน_________________________________ ตาบล/แขวง_____________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต_____________________ จังหวัด_____________________________ รหัสไปรษณีย์_______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้า พเจ้าในการประชุมสามั ญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
For the Annual General Shareholder’s Meeting year 2018 to be held on 23 April 2018 at 09.00 hours at Ratchada Ball
Room, SC Park Hotel, no. 474, Praditmanootham Road, Wang Thong Lhang, Wang Thong Lhang, Bangkok or on the date and at
the place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which
is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ__________________________________ ผู้มอบฉันทะ
(____________________________________)

Signature_____________________________Proxy Grantor
(____________________________________)

ลงชื่อ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ
(___________________________________)

Signature_____________________________Proxy Holder
(____________________________________)
หมายเหตุ
Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

