หนังสือมอบฉันทะ
อากรแสตมป 20.- บาท

แบบ ก. (Form

A)

(PROXY FORM)

Duty Stamp 20.- Baht

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ขาพเจา

สัญชาติ

I(We),

Nationality

อยูบานเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

District

Province

Postal Code

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of Property Perfect Public Company Limited,

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

 หุนสามัญ
Ordinary shares of

 หุนบุริมสิทธิ
Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุน

เสียง ดังนี้
votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

หุน

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 8)

(1)

อายุ
age

อยูบานเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

District

Province

Postal Code

หรือ
or

(2)

อายุ
age

อยูบานเลขที่

ถนน

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

District

Province

Postal Code

ป
years

ป
years

ตําบล/แขวง
หรือ
or

(3)

อายุ
age

อยูบานเลขที่

ถนน

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

District

Province

Postal Code

ป
years

ตําบล/แขวง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัทประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
2018, to be held on Thursday, 26 April 2018, at 10.00 hrs., at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham,
Rama IX Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวา ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผูมอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

) Grantor

ผูรับมอบฉันทะ
) Proxy

ผูรับมอบฉันทะ
) Proxy

ผูรับมอบฉันทะ
) Proxy

หมายเหตุ/Remarks
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.

