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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Proxy Form B 

                                                        
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่                                                              .  
Shareholder’s Registration No.      Written at 
        วนัที ่           เดอืน                  พ.ศ.                 .     
        Date       Month          Year 
(1)         ขา้พเจา้  
              I/We        สญัชาต ิ
              อยูบ่า้นเลขที ่       Nationality 
              Address          
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

being a shareholder of  AP (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสยีง  ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสยีง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสยีง 
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ได ้โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 9) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 9) 

1.  ชือ่ (Name)                                                       อายุ (age)            ปี (years)   
อยูบ่า้นเลขที ่(residing at)     
หรือ (or)  
 2.  ชือ่ (Name)                                                           อายุ (age)           ปี (years) 
อยูบ่า้นเลขที ่(residing at)       
หรือ (or)  
3.  ชือ่ (Name)                                                           อายุ (age)           ปี (years) 
อยูบ่า้นเลขที ่(residing at)      ,  

 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559  

ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งโลตสั โซนบ ีชัน้ 2 ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย 
กรงุเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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 
2016 held on Thursday 28th April, 2016, at 14.30 hrs. at  Lotus room, Zone B, 2nd floor, Queen Sirikit National Convention Center, New 
Ratchadapisek Road, Klongtoey District, Bangkok 10110, or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
 

เพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบยีน 

โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the proxy to show at the meeting. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
  In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
  The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□ (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows: 
 

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซึง่ได้ประชมุไปเมือ่วนัที ่30 เมษายน 2558 
Agenda 1  To approve and adopt the minutes made at AGM 2015 held on 30th April 2015  

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2015 operating results 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
Agenda 3 To approve the audited financial statements of the Company as at 31st December 2015 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 และรบัทราบการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงิน
สาํรอง  

Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2015 and acknowledge the allocation of net profit for 
legal reserve  

□   เหน็ดว้ย/ Approve            □ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2016 and auditor’s fees  

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To approve the appointment of the directors succeeding their terms 
 

รศ. ดร.นรศิ  ชยัสตูร/ Prof. Dr. Naris Chaiyasoot 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

นายพรวฒุ ิสารสนิ/ Mr. Pornwut Sarasin 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัส/ี Mr. Phanporn Dabbaransi 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

น.ส.กติตยิา พงศป์ชูนียกุ์ล/ Ms. Kittiya Pongpujaneegul 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7  To approve directors’ remuneration 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ 
Agenda 8 To approve directors’ bonus 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
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วาระที ่9 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 Others business (if any) 

□ เหน็ดว้ย/ Approve           □ ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove       □ งดออกเสยีง/ Abstain 
 

(5)    การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้  

 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)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
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. 

 
  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืน

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 
ลงชือ่/ Signed………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Appointer  ลงชือ่/ Signed………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

(………………………………………...)     (………………………………………..) 
 

หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 

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 enclosed. 



   Attachment no.3
    

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
                          การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 
                      Authorization on behalf of the Shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited 

 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งโลตสั โซนบ ี ชัน้ 2 ศูนยก์าร
ประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 For the Annual General Meeting of shareholders 2016 held on Thursday 28th April, 2016, at 14.30 hrs. at  Lotus room, Zone B, 2nd 

floor, Queen Sirikit National Convention Center, New Ratchadapisek Road, Klongtoey District, Bangkok 10110,  or on the date at time and place 
as may be postponed or changed. 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 
วาระที ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
        Approve            Disapprove        Abstain                    
 
วาระที ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
         Approve            Disapprove          Abstain                    
 
วาระที ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
        Approve            Disapprove          Abstain                    
  
วาระที ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
        Approve            Disapprove           Abstain                    
 
วาระที ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve            Disapprove         Abstain                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Attachment no.3
    

 
วาระที ่    เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ         

Agenda  Re : Election of Directors  

 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain  
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain  
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ      
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ      
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain  
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชือ่กรรมการ     
 Name of Director  
    เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
   
 


