
 (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                            (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                          เขียนที่      
Shareholders Registration No.                                          Written at 

 

                             วันที่          เดือน           พ.ศ.   
                             Date        Month                  Year 

 

ขาพเจา  สัญชาติ 
I/We                                                                            Nationality 

อยูบานเลขที ่  

Address  

 

 เปนผูถือหุนของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถอืหุนจาํนวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากบั                         เสียง  ดงันี ้
holding shares at the total amount of        shares and have the right to vote equal to                                        votes as follows: 

� หุนสามญั          หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากบั                        เสียง  
     ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

� หุนบุริมสิทธ ิ         หุน  ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากบั                   เสียง 
     preference share                                        shares  and have the right to vote equal to                                   votes 

 
  ขอมอบฉันทะให  

Hereby appoint  

1.  ชื่อ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที ่              

Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    

Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 

Province Postal Code   or 

2.  ชื่อ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่               
Name  age      years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    

Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 

Province Postal Code   or 

3.  ชื่อ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่               

Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    

Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จังหวัด       รหัสไปรษณีย          
Province Postal Code 

 



 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  ใน
วันพฤหัสบดีท่ี  26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30  น.  ณ  หองมีตต้ิงรูม 1-4  โซนบี  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2018 held 
on Thursday 26th April, 2018, at 14. 30 hrs. at Meeting room 1-4, zone B,  Queen Sirikit National Convention Center, New Ratchadapisek Road, 

Klongtoey district, Bangkok 10110, or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 

  

 
 ลงช่ือ/Signed                                                       ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

                    (                                              ) 

 
 

 ลงช่ือ/Signed                                                      ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

                   (                                                  ) 

 
 

หมายเหตุ / Remark 

 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ 
 มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares may not be divided to more 

than one proxy holder in order to vote. 
2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได 

 The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the shares actually held. 

 
 

 

 
 

ผูท่ีมาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด  มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the proxy to show at 
the meeting. 


