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

 เขียนที่               ___     _______   
 Written at 
 วนัที่ _______เดือน _______________พ.ศ.___________ 
 Date      Month         Year 

 

(1)   ขา้พเจา้                                                                                                                            สญัชาต ิ                    _ 
            I/We Nationality 
 ที่อยู ่                                                                                                                                                                                           _ 

Address 
                                                                                                                                                                                    _ 
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” 
being a shareholder of Quality Houses Public Company Limited “Company”  

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

 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง  
      ordinary share  shares  and have the right to vote equal to  votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
      preference share shares  and have the right to vote equal to   votes 

  
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้ ( ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้) 
 Hereby appoint     ( The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy ) 
 
  
  1.  ชื่อ                  นายบญุสม   เลิศหริญัวงศ ์                                                                        อาย ุ      69        ปี   

 Name            Mr. Boonsom Lerdhirunwong                                                                 age      69          years 
 อยูบ่า้นเลขที ่  1      ถนน                      สนามบินน า้                                      ต าบล/แขวง              ทา่ทราย                  .                                   
 Residing at    1     Road                Sanam Bin Nam                               Tambol/Khwaeng        Tha Sai 
 อ าเภอ/เขต              เมืองนนทบรุ ี                 จงัหวดั                 นนทบรุ ี                   รหสัไปรษณีย ์       11000            
 Amphur/Khet    Mueang Nonthaburi           Province          Nonthaburi                Postal Code       11000       

       อีเมล ________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP) ________________________________หรือ 
   E-Mail Address        Mobile Phone (For OTP)       or 
 
  2.  ช่ือ                 นายอดลุย ์  วินยัแพทย ์                                                                    อาย ุ      76          ปี   

 Name            Mr. Adul     Vinaiphat                                                                              age      76          years 
 อยูบ่า้นเลขที ่      70      ถนน                                         -                                 ต าบล/แขวง                  ศาลาธรรมสพน ์                 .          
 Residing at       70     Road                                         -                            Tambol/Khwaeng           Sala Thammasop  
 อ าเภอ/เขต                ทวีวฒันา              จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร                     รหสัไปรษณีย ์         10170                        
 Amphur/Khet      Thawi Watthana     Province             Bangkok                            Postal Code         10170                  

   อีเมล ________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP) ________________________________หรือ 
   E-Mail Address      Mobile Phone (For OTP)        or 
 

 3.  ช่ือ ___________________________________________________________ ______  อาย ุ ______ ___ ปี   
 Name                                                                                                                      age                         years 
 อยูบ่า้นเลขที_่_____________ถนน_________________________________ต าบล/แขวง___________________________________ 
 Residing at                         Road                                                 Tambol/Khwaeng   
 อ าเภอ/เขต________________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย ์_________________________ 

 Amphur/Khet                             Province                                                         Postal Code  
   อีเมล___________________________________________โทรศัพทม์ือถือ (ส าหรับ OTP) _______________________________ 
   E-Mail Address         Mobile Phone (For OTP)  

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Duty Stamp  
20 Baht) 
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. 
 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้          
ประจ าปี 2565  (ประชมุแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (e-AGM )) ในวนัที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ หอ้งประชมุชัน้ 4 
อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 
One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2022 Annual General Meeting of 

shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 22, 2022 at 10.30 a.m. Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House 
Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 

 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 
   ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

 
 
 


