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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(Proxy Form A.)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.......................................................

เขียนที…
่ …………………………………..………

Shareholder’s Registration No.

Written at

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……..…..
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………….……………….…. สัญชาติ…………..…..……………………..
I/We
nationality
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..…… ถนน…………………………………… ตาบล/แขวง………………………………….
residing at

Road

Tambol / Sub-District

อาเภอ/เขต…………..………….….…. จังหวัด………….…….…………… รหัสไปรษณีย์...…..………………..
Amphur / District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

being a shareholder of Asia Green Energy Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………..……...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….......เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and have the right to vote equal to

หุ้นสามัญ……………………………หุ้น
ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ……………….….…..…หุ้น
preferred share

shares

votes as follows

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………….……………เสียง

and have the right to vote equal to

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….…เสียง

and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

................................................................. อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Age

Years Residing at house#

ถนน....................................... ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต........................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์...................................... หรือ
Province

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
Mr. Apisit Rujikeatkamjorn

Post Code

or

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 984/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
Residing at house# 984/55 Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 or

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ แยก 9-10 ถนนพัฒนาการ ซอย 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ
Residing at house# 6 Phasuk Village, Soi Pattanakarn Junction 9-10, Pattanakarn Soi 65, Pravet

กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
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Bangkok 10250 or

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

อายุ 59 ปี

Age 59 years

อยู่บ้านเลขที่ 256/25 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 32/3 ถนนรามคาแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
Residing at house# 256/25 Summakorn Village, Soi 32/3, Ramkumhaeng 112 Rd., Saphan Sung,

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
Bangkok 10240 or

นายอาพัน ยศอมรสุนทร

Mr. Amphan Yosamornsuntorn

อายุ 57 ปี

Age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 222/55 ซอยยศเส ถนนบารุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Residing at house# 222/55 Soi Yodse, Bamrungmuang Rd., Thep Sirin, Pom Prab Suttru Phai,

กรุงเทพมหานคร 10100 หรือ
Bangkok 10100 or

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
Ms. Pinmanee Makmontana

อายุ 51 ปี

Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 3739/63 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at house# 3739/63 Soi Wat Pai Ngeon, Chan Road, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแม่น้า รามา
ดาพลาซา ห้องแม่น้า แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the
year 2016 on Thursday April 28, 2016 at 2.00 p.m, at the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Menam Grand Ballroom
2nd Floor, No. 2074 Chareonkrung Road Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ / Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
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