
   

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form Type A (General and simple format) 
As per the Announcement of the Business Development Department on Proxy Form (No.5) B.E.2550 

 เขียนท่ี __________________________________ 
 Issued at 
 วนัท่ี _______เดือน ____________พ.ศ.________ 
 Date                Month            Year 
 

(1)  ขา้พเจา้                                                                                                                                                                    สญัชาติ                          
 I/We,             Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี                
Residing at 
                                                                                     

                                                                                     
(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ  ากดั (มหาชน) 
 Being a Shareholder of Bangkok Post Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง 
holding the shares in the total amount of     shares and the total number of votes    votes 
 หุ้นสามญั      หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง 

Ordinary shares                       shares and the total number of votes    votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ      หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

Preferred shares     shares and the total number of votes       votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
   Hereby appoint:                  

 (1)  ____________________________________________________________________________________ อาย ุ____________ ปี              
 Name-Surname                              age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________________ 
Residing at      Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province                   Postal code 

(2)  ____________________________________________________________________________________ อาย ุ____________ ปี              
 Name-Surname                              age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________________ 
Residing at      Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province                   Postal code 

(3)  ____________________________________________________________________________________ อาย ุ____________ ปี              
 Name-Surname                              age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________________ ต าบล/แขวง ___________________________________ 
Residing at      Road                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต_____________________________________ จงัหวดั ____________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________  
District     Province                    Postal code 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561 
ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
only one proxy to act as my/ our proxy to attend and vote in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 24th April 2018 at 
14:00 hours at the Conference Room, Bangkok Post Building, 8th Floor, 136 Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok or in case of 
postponement to such date, time, and place. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp duty 20 baht 



 

หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action undertaken by the proxy in the Meeting shall be deemed to be undertaken by me/us in all aspects. 
 
 

    ลงช่ือ       ผูม้อบฉนัทะ 
      Signature        Shareholder 
           (                                     ) 

 

 ลงช่ือ       ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature       Proxy 

           (                                     ) 
 

ลงช่ือ       ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature       Proxy 

           (                                     ) 
 

ลงช่ือ       ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature       Proxy 

           (                                     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the Meeting and vote. The vote of a shareholder may not 
be divided and given to more than one proxy. 


