บริ ษั ท อาปิ โก ไฮเทค จากั ด (มหาชน)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A)

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

------------------------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

.

Date

.

ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

.

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร

ถนน

.

Residing at No./Building

Road

.

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict

อาเภอ/เขต

จังหวัด

Amphur/District

Province

รหัสไปรษณีย์

.

Postal Code

.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นสามัญจานวนรวมทั้งสิ้น

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

Holding the total number of

เสียง

ordinary shares and entitled to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ I/We hereby appoint
 (1) นายเคนเนต อึ้ง อายุ 52 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 18 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr. Kenneth Ng, Age 52 years, residing at 179 Bangkok City Tower, Floor 18, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or

 (2) นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 68 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 542/3 ซอยรามคาแหง39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
Mr. Wichian Mektrakarn, Age 68 years, residing at 542/3 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglarng Bangkok 10310 or

 (3)
อยู่บ้านเลขที่/อาคาร

อายุ

ปี

Age

years

.

ถนน

Residing at No./Building

Road

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Tambol/Subdistrict

Amphur/District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

 (4)
อยู่บ้านเลขที่/อาคาร

.

.

Postal Code

.

อายุ

ปี

Age

years

ถนน

Residing at No./Building

.

Road

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Tambol/Subdistrict

Amphur/District

จังหวัด
Province

1

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

.
.

บริ ษั ท อาปิ โก ไฮเทค จากั ด (มหาชน)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A)

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2 และ 3 ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
So that anyone of the above be my proxy to attend and vote in my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for
the year 2022, which will be held on Wednesday, April 20, 2022, at 10:00 Hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, 11th
floor, Surasak Ballroom 2 & 3, located at 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or on the date and at
the place as may be postponed or changed.

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

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

หมายเหตุ / Remark:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้
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.

2

