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

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เขยีนที ่
Shareholders’ Registration No. Written at 

วนัเดอืนปี 

Date 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
as the Custodian for  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
who is 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 
 หุน้บุรมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 

Preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 

 ชือ่ / Name_____________________ อายุ / Age           ปี / year อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at      
ถนน / Road                             ตาํบล / แขวง / Sub-district  
อาํเภอ/เขต/District                       จงัหวดั / Province                   รหสัไปรษณยี/์Postal Code           
หรอื/or  
 ชือ่ / Name_____________________ อายุ / Age           ปี / year อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at     
ถนน / Road                             ตาํบล / แขวง / Sub-District  
อาํเภอ/เขต/District                       จงัหวดั / Province             รหสัไปรษณยี/์Postal Code    
หรอื/or  
 ชือ่ / Name____________________ อายุ / Age              ปี / year อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at     
ถนน / Road                             ตาํบล / แขวง / Sub-District  
อาํเภอ/เขต/District                       จงัหวดั / Province             รหสัไปรษณยี/์Postal Code       

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2559 ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งโลตสั โซนบ ี ชัน้ 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์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. 

(1)  ขา้พเจา้  
I/We 
สาํนกังานตัง้อยูท่ี ่  
Office Address  

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
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 
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(3)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้/

Authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื / Authorize in partial as follows.
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั             เสยีง  

Ordinary share shares and are entitled to vote equal to   votes 
 หุน้บุรมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 

Preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสยีง 
Total voting right  votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf 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
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our

intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

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 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our

intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 และรบัทราบการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นเงินสาํรอง  
Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2015 and acknowledge the allocation of net profit for legal 

reserve  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our

intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes   

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2016 and auditor’s fees  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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.
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 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our
intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To approve the appointment of the directors succeeding their terms 
1. รศ. ดร.นรศิ  ชยัสตูร/ Prof. Dr. Naris Chaiyasoot
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes 
2. นายพรวฒุ ิสารสนิ/ Mr. Pornwut Sarasin
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes 
3. นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัส/ี Mr. Phanporn Dabbaransi
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes 

4. น.ส.กติตยิา พงศป์ชูนียกุ์ล/ Ms. Kittiya Pongpujaneegul
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7  To approve directors’ remuneration 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our

intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ 
Agenda 8 To approve directors’ bonus 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our

intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

วาระที ่9 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 Others business (if any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our

intentions as follows.
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

(5)        การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ
ไมเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ /  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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ปีระชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / 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  
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deems appropriate. กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ / 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      ผูม้อบฉันทะ / Grantor 
         (        ) 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 
         (        ) 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 
         (        ) 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 
         (             ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ / 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. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื / Documents required are
(1)  หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน / Evidence stating authorization from the

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

signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

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

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ค.  ตามแนบ / 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. กรณหีากมขีอ้กาํหนดหรอืขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีในกจิการเรือ่งใดทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) /  

As the Proxy to act 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 ศูนยก์ารประชุม
แหง่ชาตสิริกิติิ ์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   Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร /

(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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี /
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows/
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes   

วาระที ่   เรือ่ง 
Agenda   Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร /

(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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี /
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows/
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

วาระที ่   เรือ่ง 
Agenda   Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร /

(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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี /
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows/
เหน็ดว้ย/Approve          เสยีง/votes   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain      เสยีง/votes    

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

ลงช่ือ / Signed  ผูม้อบฉันทะ / Appointer 
(           ) 

วนัท่ี / Date 
ลงช่ือ / Signed ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 

(           ) 
วนัท่ี / Date 

ลงช่ือ / Signed ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 
(           ) 

วนัท่ี / Date 
ลงช่ือ / Signed ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 

(           ) 
วนัท่ี / Date 
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