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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.)  

 
 
   
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น   เขียนท่ี  
Shareholders’ Registration No.   Written at  
    วนัเดือนปี  
    Date  

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                                                  
as the Custodian for             
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
who is a shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of     shares and are entitled to vote equal to   votes as follows. 
❑  หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                               เสียง  
      Ordinary share     shares and are entitled to vote equal to              votes 
❑  หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                   เสียง 
      Preference share     shares and are entitled to vote equal to    votes 

   
(2)   ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint  
  

❑ ช่ือ / Name_____________________ อายุ / Age           ปี / year อยู่บ้านเลขท่ี / residing at                              
ถนน / Road                                             ต าบล / แขวง / Sub-district                                                                                     
อ าเภอ/เขต/District                                    จงัหวดั / Province                   รหสัไปรษณีย์/Postal Code                           
หรือ/or  
❑ ช่ือ / Name_____________________ อายุ / Age           ปี / year อยู่บ้านเลขท่ี / residing at                            
ถนน / Road                                             ต าบล / แขวง / Sub-district                                                                                     
อ าเภอ/เขต/District                                    จงัหวดั / Province             รหสัไปรษณีย์/Postal Code                                                                   
หรือ/or  
❑ ช่ือ / Name____________________ อายุ / Age              ปี / year อยู่บ้านเลขท่ี / residing at                            
ถนน / Road                                             ต าบล / แขวง / Sub-district                                                               
อ าเภอ/เขต/District                                    จงัหวดั / Province             รหสัไปรษณีย์/Postal Code               
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ในวนัพฤหสับดีท่ี  25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง เลอ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุุมวทิ เลขท่ี 189 ถนนสขุุมวทิ  ซอย 13-15 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 
2019 held on Thursday 25th April 2019 at 14.30 hrs. at Le Grand Ballroom, Sofitel Bangkok Sukhumvit, no. 189, Sukhumvit Road, Soi 13-15, 
Klongtoey Nua sub-district, Wattana district, Bangkok 10110, or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 
 

 

(1)   ข้าพเจ้า    
 I/We   
 ส านกังานตัง้อยู่ท่ี  
 Office Address  

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Revenue Stamp 
20 Baht 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 3 



  

 

- 23 - 

 (3)    ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  
❑  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้  
      Authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held 
❑   มอบฉนัทะบางส่วน คือ / Authorize in partial as follows. 
❑   หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                       เสียง  
       Ordinary share     shares and are entitled to vote equal to      votes 
❑   หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ     เสียง 
       Preference share    shares and are entitled to vote equal to    votes 
 
รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด          เสียง 
Total voting right            votes 

 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้

In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf as follows.  
 

 วาระท่ี 1             พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 
 Agenda 1           To approve and adopt the minutes made at AGM 2018 held on 26th April 2018 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร   
(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in 
all respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    

 
วาระท่ี 2     พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
Agenda 2      To acknowledge the Company’s 2018 operating results 

  
      วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงินส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 To approve the audited financial statements of the Company as at 31st December 2018 
         ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร   

(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    
 

      วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลประจ าปี 2561 และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารอง 
      Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2018 and acknowledge the allocation of net profit for legal reserve  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร   
(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes   
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วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2019 and auditor’s fees  
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in 
all respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To approve the appointment of the directors succeeding their terms 
  1. รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร/ Assoc. Prof. Dr. Naris Chaiyasoot 

    ❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
  2. นายพรวฒุิ สารสิน/ Mr. Pornwut Sarasin 

      ❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
  3. นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี/ Mr. Phanporn  Dabbaransi 

    ❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
  4. นางสาวกิตติยา พงศ์ปชูนีย์กุล/ Ms. Kittiya Pongpujaneegul 

    ❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7  To approve directors’ remuneration 
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร   

(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 (b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    

 
วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
Agenda 8 To approve directors’ bonus 
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    

(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    

 
วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 Others business (if any) 
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

(a) The Proxy has the   right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects.  

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.  
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    
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(5)       การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder.    

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter 
on my behalf as the Proxy deems appropriate.  
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เ ว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ   
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
ลงนาม / Signed           ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

                               (           ) 
 
 

ลงนาม / Signed           ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 
 

ลงนาม / Signed           ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 
 

ลงนาม / Signed           ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
                  (                                    ) 
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หมายเหตุ / Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดูแลหุ้ นใ ห้ เท่านัน้  /  Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign 
shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ / Documents required are 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน / Evidence stating authorization from the 

shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed 

on the Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote 
at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กร รมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, 
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ค .   ต ามแนบ  / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the 
attached supplemental proxy form C.  

6. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉนัทะเป็นผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียในกิจการเร่ืองใดท่ีได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) / If there is any rule or 
regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter 
which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) /  

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวนัพฤหสับดีท่ี  25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง เลอ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล 
กรุงเทพ สขุุมวทิ เลขท่ี 189 ถนนสขุุมวทิ  ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of shareholders 2019 held on Thursday 25th April 2019 at 14.30 hrs. at Le Grand Ballroom, Sofitel 
Bangkok Sukhumvit, no. 189, Sukhumvit Road, Soi 13-15, Klongtoey Nua sub-district, Wattana district, Bangkok 10110, or on the date at time 
and place as may be postponed or changed. 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

วาระท่ี     เร่ือง            
Agenda    Subject            
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร /  

(a) The Proxy has the   right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects/ 

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้/  
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows/ 
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes   

วาระท่ี     เร่ือง            
Agenda    Subject            
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร /  

(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects/ 

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้/  
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows/ 
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    

วาระท่ี     เร่ือง            
Agenda    Subject            
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร /  

(a) The Proxy has the   right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all 
respects/ 

❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้/  
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows/ 
❑เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes   ❑ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   ❑งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงชื่อ / Signed  ผู้มอบฉันทะ / Appointer 
 (                                                 

) 
) 

วันท่ี / Date   
ลงชื่อ / Signed  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

 (                                                 
) 

) 
วันท่ี / Date   

ลงชื่อ / Signed  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 

) 
) 

วันท่ี / Date   

ลงชื่อ / Signed  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 

) 
) 

วันท่ี / Date   
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