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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น       เขียนท่ี     . 
Shareholder’s Registration No.     Written at 
        วนัท่ี   เดือน                       พ.ศ____________.      
        Date    Month                       Year 
(1)       ข้าพเจ้า  

I/We       สญัชาติ 
อยู่บ้านเลขท่ี       Nationality 
Address          
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  ดงันี ้
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 Preference share shares and are entitled to vote equal to votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment no. 8) 

 1.  ช่ือ (Name)                อาย ุ(age)____ ปี (years)  
อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)    
หรือ (or) 
 2.  ช่ือ (Name)                  อาย ุ(age)____  ปี (years)  
อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)      
หรือ (or) 
 3.  ช่ือ (Name)                  อาย ุ(age)____  ปี (years)  
อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)     ,  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564  ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 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 2021 
held on Thursday 29th April 2021 at 14.30 hrs. through electronic platforms according to the Emergency Degree on Electronic Meeting B.E. 
2563 or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follows

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

 Agenda 1 To approve and adopt the minutes made at AGM 2020 held on 9th July 2020  
□       เหน็ด้วย/Approve           □    ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □     งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2020 operating results 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 3 To approve the audited financial statements of the Company as at 31st December 2020 
  □       เหน็ด้วย/Approve         □       ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □     งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลประจ าปี 2563 และปันผลพิเศษ และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารอง 
Agenda 4 To approve the annual dividend and special dividend payment for the year 2020 and acknowledge the allocation of 

net profit for legal reserve  
 □    เหน็ด้วย/Approve          □      ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □    งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2021 and auditor’s fees  
 □    เหน็ด้วย/Approve           □       ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □     งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To approve the appointment of the directors succeeding their terms 

1. นายอนพุงษ์ อศัวโภคนิ / Mr. Anuphong  Assavabhokhin 
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
2. นายพิเชษฐ วภิวศภุกร/ Mr. Pichet  Vipavasuphakorn 
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
3. นายวษิณ ุสชุาตลิ า้พงศ์/ Mr. Visanu  Suchatlumpong 
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
4. นายสมยศ สธีุรพรชยั/ Mr. Somyod  Suteerapornchai 
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To approve directors’ remuneration 
 □       เหน็ด้วย/Approve           □     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove        □     งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
Agenda 8 To approve directors’ bonus 
  □      เหน็ด้วย/Approve            □     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □     งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 Others business (if any) 
   □     เหน็ด้วย/Approve            □     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □ งดออกเสียง/Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
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 หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
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 รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
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. 

 
 
ลงช่ือ/Signed……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Appointer ลงช่ือ/Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                  (………………………………………...)        (………………………………………..) 
 
หมำยเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 

the number of shares to several proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 

individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 

the Regular Continued Proxy Form B as enclose.
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนด
วา่ด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
 For the Annual General Meeting of shareholders 2021 held on Thursday 29th April 2021 at 14.30 hrs. through electronic platforms 

according to the Emergency Degree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date at time and place as may be postponed or changed. 
 

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

วาระที่     เร่ือง           
Agenda Re :   

 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain   
 

วาระที่     เร่ือง           
Agenda Re :   

 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain   
 
 

วาระที่     เร่ือง           
Agenda Re :   

 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain   
 
 

วาระที่     เร่ือง           
Agenda Re :   

 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain   
 
 

วาระที่     เร่ือง           
Agenda Re :   

 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain   
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วาระที่     เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ       
Agenda            Re :      Election of Directors    

 
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
              เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove  Abstain   
   ช่ือกรรมการ     
   Name of Director  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
                Approve                  Disapprove          Abstain 
 


