
นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 
357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com  Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618 

 

 
หนังสือมอบฉันทะ   
(Proxy Form)  

 
    เขยีนที ่/ At________________________________  

             วนัที ่/ Date _______________________________  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) / I, (Mr./Mrs./Miss)                                                              อายุ / Age _______ ปี / Years 

ถอืบตัร (ประชาชน/ขา้ราชการ/ใบอนุญาตขบัขี)่ who holds the (ID Card / Government ID card / Driving License / Passport) 

เลขที ่/ No. ____________________________________________________________เจา้ของบา้นผูม้กีรรมสทิธิใ์นบา้นเลขที ่/ 

The member of the house number(s) __________ / __________ รวม / Total ___________ หลงั / houses(s) อตัราสว่น

กรรมสทิธิท์ ัง้สิน้ / Ratio of ownership is                                           ของนิตบิุคคลฯ ขอมอบฉนัทะใหแ้ก่ / hereby appoint 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) / I, (Mr./Mrs./Miss) ___________________________________อายุ / Age                 ปี/Year (s) 

ถอืบตัร (ประชาชน/ขา้ราชการ/ใบอนุญาตขบัขี)่ / who holds the (ID Card / Government ID card / Driving License / Passport) 

เลขที ่/ No. _______________________________________สญัชาต ิ/ Nationality __________________________________ 

อยูบ่า้นเลขที ่/ Address ___________________________ หมูท่ี ่/ Moo ___________________________________________ 

ถนน / Road _______________ ต าบล/แขวง / Sub-district ____________________________________________________ 

อ าเภอ/เขต / Sub-district __________________จงัหวดั / Province ____________________ รหสัไปรษณีย ์/ Zip Code _____ 
 
โดยใหเ้ป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมใหญ่สามญัสมาชกิซึง่จะจดัขึน้ในวนัเสาร์

ที ่24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถานทีป่ระชุม โรงแรมหวัหนิแกรนด ์แอนด ์พลาซ่า อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
To be my / our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting on Saturday, April 24th, 2021 at 09.00 am. At 

venue Hua-Hin Grand and Plaza, Hua-Hin District, Prachuapkhirikhan Province  
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดท้ าในการประชุมฯ นัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any activities that my (our) representative undertakes at the meeting will be as if I (we) do it myself (ourselves). 
 
ลงชือ่ (Sign)_______________________ผูม้อบฉนัทะ (Appointer) 
               (               )   

  ลงชือ่ (Sign)____________________ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy holder) 
                 (             ) 
 
 

ลงชือ่ (Sign)________________________พยาน (Witness) 
               (                ) 

  ลงชือ่ (Sign)____________________พยาน (Witness) 
                 (              ) 

 
หมายเหต ุ(Remark) 
1) ผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ทา่น สามารถรบัมอบฉนัทะไดไ้มเ่กนิ 3 หลงั (A proxy holder cannot vote more than 3 units in the meeting.) 
2) โปรดแนบส าเนาภาพถ่ายบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่ ทัง้ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ มาพรอ้มกบัใบมอบ
ฉนัทะนี้ (Please attach both the co-owner and the proxy holder signed photocopy of Identification card, Government ID card, or 
driving license to this proxy form). 
3) โปรดลงนามรบัรองส าเนาเอกสารทุกฉบบั (Please sign to certify all document photocopies.) 
4)นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลงทะเบยีน ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มม่หีนงัสอืมอบฉนัทะ และ/หรอื เอกสารตามทีร่ะบุดงักล่าว
ไมค่รบถว้น (Juristic Person reserves the right not to register. If the above documents are incomplete) 
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