
สงิทีส่งมาดว้ย  
E nc l o s ur e   6 

 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.  (Form  A) 
 (PROXY  FORM)  
 เขียนท ี  
 Made at   

 วันท ี  
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I(We), Nationality   

อยู่บ้านเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 

อาํเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
District Province Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
 As a shareholder of Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสนิรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังนี 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

  หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

  หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัก็ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาดว้ย )  
 Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the 
Enclosure 5) 

   (1)  อายุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อาํเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 
  District Province Postal Code or 

   (2)  อายุ ปี 
    age years 

  อยู่บ้านเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อาํเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 
  District Province Postal Code or 

   (3)  อายุ ปี 
    age years 

  อยู่บ้านเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อาํเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code  

คนหนึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทประจาํปี 62 ในวันพฤหัสบดีท ี  เมษายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์

และทาวเวอร์ เลขที  ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา        

และสถานทอีนืด้วย  
only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019,         
to be held on Thursday, 18 April 2019, at 10.00 hrs., at the Meeting Room, Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers, No. 2 Captain Bush Lane, 
New Road, Bangrak Sub-district, Bangrak District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 กิจการใดทผีู้ รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect. 

 
 ลงชือ   ผู้มอบฉันทะ 
  Signed (  ) Grantor 
 

 ลงชือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
       Signed (  ) Proxy 
 

 ลงชือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
       Signed (  ) Proxy 
 

 ลงชือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
หมายเหตุ/Remarks  Signed ( ) Proxy  
ผู้ถือหุ้นทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน
เพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้   
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately. 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Duty Stamp 20.- Baht 

 


