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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน) ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

PROXY FORM C.  

(For use only in case of the shareholders being the foreign investors and appointing the Custodian in Thailand as the depositary of 

the shares)  According to Regulation of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550 

------------------------------------- 

 เขียนท่ี                                                                                     . 

 Written at                                                                                                          

วันที่              เดือน                                 พ.ศ                   . 

 Date                                                                           . 

(1) ขาพเจา                                                                                                              สัญชาติ                                         

(1) I/We                                                                                                        Nationality                                         . 

สํานักงานตั้งอยูทีเ่ลขที ่                                  ถนน                                                      .   

Where office is located at                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                  อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                             รหัสไปรษณีย                     . 

Tambol/Subdistrict                        Amphur/District                             Province                          Postal Code                       . 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ   

as the business operator as the Custodian for   

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท จํากัด (มหาชน)  

Being a shareholder of  Public Company Limited 

โดยถือหุนสามัญจํานวนรวมทั้งสิ้น                                     หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                      เสียง                                     

Holding the total number of                              ordinary shares and entitled to                              votes. 

 

 (2) ขอมอบฉันทะให I/We hereby appoint 

 (1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา อาย ุ68 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 281/31 ซอยประสาน ถนนสุรวงศ สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

  Mr. Pipat R. Punya Age 68 years, residing at 281/31 Soi Prasarn Surawong Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 or 

 (2) นายเคนเนต อึ้ง อายุ 48 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 18 ถนนสาธรใต กรุงเทพฯ 10120 หรือ 

  Mr. Kenneth Ng Age 48 years, residing at 179 Bangkok City Tower, Floor 18, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or 

 (3)  อาย ุ                ป  

    Age years 

อยูบานเลขที่/อาคาร                                   ถนน                                                      .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                  อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                             รหัสไปรษณีย                     . 

Tambol/Subdistrict                        Amphur/District                             Province                          Postal Code    

 (4)  อาย ุ                ป  

    Age years 

อยูบานเลขที่/อาคาร                                   ถนน                                                      .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                  อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                             รหัสไปรษณีย                     . 

Tambol/Subdistrict                        Amphur/District                             Province                          Postal Code    

 
อากร 

แสตมป 
20 บาท 

อาปโก ไฮเทค 
AAPICO HITECH 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองอโนมา 3 โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 99 ถนนราชดําริ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

So that anyone of the above be my proxy to attend and vote in my behalf at the 2017 Annual General Meeting of 

Shareholders, which will be held on Thursday, April 20, 2017 at 14.30 Hrs. at Arnoma 3 Meeting Room, Arnoma 

Grand Bangkok Hotel, located at No.99 Ratchadamri Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 

10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้

 We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

    มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

   Authorize all voting rights 

    มอบฉันทะบางสวน คือ  

   Authorize part of voting rights as follows: 

   หุนสามัญ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง 

  Ordinary shares, entitled to votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด เสียง 

 Total number of shares and entitled to              votes 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

 We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที่ 1   พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  

Agenda 1   To acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting for the year 2016, which was held on 

Wednesday, April 27, 2016 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2559 

Agenda 2   To acknowledge the performance of the Company for the fiscal year 2016 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผูสอบบัญชี  

Agenda 3   To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year 2016 ended as of December 

31, 2016 and the auditor’s opinion 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

วาระที่ 4   รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลตามผลการดําเนินงานในรอบป 2559 

Agenda 4   To acknowledge the interim dividend payment and to consider and approve the dividend payment from 

the performance in the fiscal year 2016 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

Agenda 5   To consider and approve the appointment of directors replacing the retired directors 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

    Election of the Directors as a whole 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

    การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

    Election of the Directors individually 

ชื่อกรรมการ           

Name of Directors           

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 

นายพพิัฒน เรืองรองปญญา 

Mr. Pipat R. Punya 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ชื่อกรรมการ           

Name of Directors           

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

   

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 

Agenda 6   To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2017 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2560 

Agenda 7   To consider and approve the appointment of auditor and the auditors’ remuneration for the year 2017 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

  

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

Agenda 8   To consider and approve other business (if any) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

ไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 The voting of the proxy in any Agenda that is not in compliance with those specified in this proxy form, it shall 

be deemed that such voting is not correct and shall not be deemed as the voting of the shareholder 

Mr. Hideo Hatada 

นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/we did not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case the meeting 

considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment or addition to 

any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 Any action taken by the proxy holder in the meeting, unless it is the case of the proxy holder not voting as 

specified in the proxy form, shall be deemed as if carried by ourselves. 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

      (                                                  ) 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

      (                                                  ) 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

      (                                                  ) 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

      (                                                  ) 

 

 

หมายเหต/ุRemark: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น   

 Proxy Form C is used for purpose of in case of the shareholders being the foreign investors and appointing the 

Custodian in Thailand as the depositary of the shares. 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 Evidence required to attach to the proxy form are as follow: 

 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (a) The Power of Attorney from the shareholders given to the Custodian in order to sign the proxy on behalf of 

the shareholders 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
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 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 (b) The confirmation letter that the signatories in the proxy are authorized to carry on the business of 

Custodian. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of 

shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 The Agenda for election of the Directors can elected either the whole Directors or the individual Directors. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In case of the Agenda for consideration in the meeting is more than those specified above, the proxy holder can 

additionally specified in the attachment to the Proxy Form C. 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
The Continued list of proxy 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
The proxy on behalf of the shareholder of AAPICO Hitech Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองอโนมา 3 โรงแรมอโนมา แกรนด 
กรุงเทพฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 to be held on Thursday, April 20, 2017 at 

14.30 Hrs at Arnoma 3 Meeting Room, Arnoma Grand Bangkok Hotel, located at 99 Ratchadamri Road, Lumpini 

Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 ------------------------------  

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 วาระที ่   . 

 Agenda   

  เห็นดวย................... เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง..............เสียง 

  Agree…………….votes  Disagree……………votes  Abstained………….votes 

 

 ขาพเจาของรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

 I/we hereby certify that the above details in the continued list of the proxy are true and correct. 

 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                          ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

 (                                                           ) 

 วันที่/ Date               /               /                .   

   

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (                                                           ) 

 วันที่/ Date               /               /                .   

   


