
 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  
 

 (1) ข้าพเจ้า           สญัชาต ิ   

 อยู่บ้านเลขท่ี 

  

   

  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
ดงันี ้
   
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

  หุ้นบริุมสิทธิ                                 - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  - เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

      อาย ุ     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   หรือ 

      อาย ุ     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   หรือ 

      อาย ุ     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญั/วสิามญั ครัง้ท่ี ประจําปี 2559 ในวนัท่ี  23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย 

จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผู้ รับมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                 ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                              ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 

หมายเหต ุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ หน้า  1  ของจํานวนหน้า  1  หน้า 
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