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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

PROXY FORM A. 
According to Regulation of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550 

------------------------------------- 
 

 เขียนท่ี  

 Written at                                                                                                                                                    

วันที่              เดือน                                 พ.ศ                   . 

 Date                                                                            . 

 ขาพเจา                                                                                                              สัญชาติ                                        

 I/We                                                                                                       Nationality               . 

อยูบานเลขที่/อาคาร                                  ถนน                                                      .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                      จังหวัด                                รหัสไปรษณีย  . 

Tambol/Subdistrict                           Amphur/District                                Province                           Postal Code               . 

    

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุนสามัญจํานวนรวมทั้งสิ้น                                     หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                      เสียง                                     

Holding the total number of                              ordinary shares and entitled to                                              votes. 

 

 (3) ขอมอบฉันทะให I/We hereby appoint 

 (1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา อาย ุ68 ป อาศัยอยูบานเลขที ่281/31 ซอยประสาน ถนนสุรวงศ สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

  Mr. Pipat R. Punya, Age 68 years, residing at 281/31 Soi Prasarn Surawong Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 or 

 (2) นายเคนเนต อึ้ง อายุ 48 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 18 ถนนสาธรใต กรุงเทพฯ 10120 หรือ 

  Mr. Kenneth Ng, Age 48 years, residing at 179 Bangkok City Tower, Floor 18, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or 

 (3)    อายุ  ป  

   Age years 

อยูบานเลขที่/อาคาร                                  ถนน                                                      .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                      จังหวัด                                รหัสไปรษณีย    . 

Tambol/Subdistrict                        Amphur/District                                  Province                        Postal Code                     . 

 (4)    อายุ  ป  

   Age years 

อยูบานเลขที่/อาคาร                            ถนน                                                        

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                      จังหวัด                                รหัสไปรษณีย    . 

Tambol/Subdistrict                         Amphur/District                                  Province                        Postal Code                     . 

 

 
อากร 

แสตมป 
20 บาท 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองอโนมา 3 โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 99 ถนนราชดําร ิแขวง

ลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

So that anyone of the above be my proxy to attend and vote in my behalf at the 2017 Annual General Meeting of 

Shareholders, which will be held on Thursday, April 20, 2016 at 14.30 Hrs. at Arnoma 3 Meeting Room, Arnoma 

Grand Bangkok Hotel, located at No.99 Ratchadamri Road, Lumpini Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 

10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                  ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

      (                                                 ) 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

      (        ) 

 

หมายเหตุ / Remark: 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีถือ โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนทีถ่ือไวได 

 The shareholder may grant proxy for the total number of shares held or partially for the number less than the 

shares actually held, specifying clear details of the votes granted. 

 

 


