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

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                          เขียนที่      
hareholders Registration No.                                          Written at S

 
                             วันที่          เดือน           พ.ศ.   
                             Date        Month                  Year 
 

   ขาพเจา  
           I/We                                                                                                                           สัญชาติ      
          อยูบานเลขที่                           nationality  
            Address                  
 
 
 
 เปนผูถือหุนของ บริษัท อเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เ

b
 
eing a shareholder of Asian Property Development  Public Company Limited (“The company”) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม      หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                              เสียง  ดังน้ี

lding shares at the total amount of        shares and have the right to vote equal to                                        votes as follows: 
 

ho
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  

      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                    votes 
 หุนบุริมสิทธิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

      preference share                                       shares  and have the right to vote equal to                                   votes 
 

  ขอมอบฉันทะให  
Hereby appoint  

1.  ช่ือ ________________________________________ 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 

2.  ช่ือ ________________________________________ 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.  ช่ือ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่               
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          
Province Postal Code 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญประจําป
ผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันจันทรที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ปารคนายเลิศ แรฟเฟลส อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนน
วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholder’s Annual 
General Meeting 2008 held on Monday 28th  April, 2008, at 10.30 a.m. at Nai Lert Park Bangkok, A Raffles International 
Hotel, 2 Wireless Road, Bangkok 10330, or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

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



 
 

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

 
 

 
/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor ลงชื่อ                                                       

                    (                                               ) 
 
 
 

/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder  ลงชื่อ                                                      
  (                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได 
 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.  
 


