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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)     ,  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560  ในวนัพฤหสับดีที่  27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30  น.  ณ  ห้องมีตติง้รูม 1-4  โซนบี  ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์ ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่  
เขตคลองเตย 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 
2017 held on Thursday 27th April, 2017, at 14.30 hrs. at Meeting room 1-4, zone B,  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.

เพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบียน 
โปรดน าหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด  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)  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: 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 

 Agenda 1 To approve and adopt the minutes made at AGM 2016 held on 28th April 2016  
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □ งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2016 operating results 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
Agenda 3 To approve the audited financial statements of the Company as at 31st December 2016 
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □ งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลประจ าปี 2559 และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารอง 
Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2016 and acknowledge the allocation of net profit for legal reserve  
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □ งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2017 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 

 
นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ / Mr. Yokporn Tantisawetrat  

□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 
 

นายนนท์จิตร ตลุยานนท์ / Mr. Nontachit Tulayanonda  
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
นายโกศล สริุยาพร / Mr. Kosol Suriyaporn  
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
นายศริิพงษ์ สมบตัศิริิ / Mr. Siripong Sombutsiri  
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 

 
  นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล / Mr. Wason Naruenatpaisan 

□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To approve directors’ remuneration 
□ เหน็ด้วย/Approve           □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove       □ งดออกเสียง/Abstain
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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 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลง

มตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
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 เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
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 านวนหุ้ นให้ผู้ รับ

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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 าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ 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. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

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 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีตติง้รูม 1-4 โซนบี           

ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย                       
 For the Annual General Meeting of shareholders 2017 held on Thursday 27th April, 2017, at 14.30 hrs. at Meeting room 1-4,    

zone B, 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. 

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

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   

    
 


