
 
 
 
 
 

Proxy Form B for Natural Person and Juristic Person 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 

 

•  Please sign your name on page 5 and 7 and attach a certified copy of I.D. card or passport (in case of foreigner) 

of both the Proxy Grantor and the Proxy Holder.  

 กรุณาลงนามใน หนา 5 และหนา 7 พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองแลว ของท้ังผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 
•  Please return/bring the entire set of proxy form together.  

 กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้สงกลับคืนบริษัทฯ ท้ังฉบับ 
 
•  If you wish to assign your proxy to cast the vote on your own behalf at the proxy's own discretion in respect of 

any agenda, please tick [x] in the box or else specify your vote clearly in respect of any agenda. 

 ในกรณีที่ทานตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงแทนทานตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควรในวาระการะประชุมใด ๆ  โปรด
กาเครื่องหมาย [x] หนาหัวขอ หรือระบุความประสงคของทานตามหัวขอวาระตาง ๆ อยางชัดเจน  

 

 In the case that shareholders appoint independent directors to be the proxy, please send back the required 

documents as described in Enclosure no. 6 along with the completed proxy form to the Secretary of the Board of 

Directors at the following address prior to Friday, April 20, 2018. 

AAPICO Hitech Public Company Limited 

Room 2812, 28th Floor, The Offices at Central World, 

999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 

 
ในกรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ตามที่อยูดานลาง กอนวันศุกรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
หอง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรลัเวลิด 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

  



Enclosure no. 11 (Proxy Form B)   เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 1 AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B (Specific Details Form) According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550 

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

 เขียนที่                                                                          . 

 Written at                                                                           .                                                                          

วันที ่            เดือน                             พ.ศ                   . 

 Date                                                                                   . 

(1) ขาพเจา                                                                                                              สัญชาต ิ                                        

 I/We                                                                                                       Nationality                                         . 

อยูบานเลขที/่อาคาร                                   ถนน                                                      .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                         อําเภอ/เขต                                                 จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย                     . 

Tambol/Subdistrict                               Amphur/District                                 Province                                Postal Code                   

 เปนผูถือหุนของ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)    

 Being a shareholder of AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED  

 โดยถือหุนสามญัจํานวนรวมทั้งสิ้นรวม                              หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                  เสียง  

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

 

(2) ขอมอบฉันทะให I/We hereby appoint 

 (1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา อาย ุ69 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 281/31 ซอยประสาน ถนนสุรวงศ สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

  Mr. Pipat R. Punya Age 69 years residing at 281/31 Soi Prasarn Surawong Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 or 

 (2) นายเคนเนต อึ้ง อาย ุ49 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 18 ถนนสาธรใต กรุงเทพฯ 10120 หรือ 

  Mr. Kenneth Ng, Age 49 years, residing at 179 Bangkok City Tower, Floor 18, South Sathorn Road, Bangkok 10120 

 (3)                                                                                                  อายุ                ป  

    Age years 

อยูบานเลขที/่อาคาร                                   ถนน                                                    .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                        รหัสไปรษณีย                   . 

Tambol/Subdistrict                         Amphur/District                                  Province                        Postal Code                     . 

 (4)                                                                                                  อายุ                ป  

    Age years 

อยูบานเลขที/่อาคาร                                   ถนน                                                    .   

Residing at No./Building                                    Road                                      . 

ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                        รหัสไปรษณีย                   . 

Tambol/Subdistrict                         Amphur/District                                  Province                        Postal Code                     . 

 
อากร 

แสตมป 
20 บาท 
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AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 2 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2561 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองอโนมา 1 โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 99 ถนน

ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

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

the year 2018, which will be held on Monday, April 23, 2018 at 10.00 Hrs. at Arnoma 1 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)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

  

วาระท่ี 1   พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
Agenda 1   To acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting for the year 2017 held on April 20, 2017 

 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2560 
Agenda 2   To acknowledge the performance of the Company for the fiscal year 2017 

 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผูสอบบัญช ี 
Agenda 3   To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year 2017 ended as of December 31, 2017 

and the auditor’s opinion 

 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
 
วาระท่ี 4   รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมัตกิารจายเงนิปนผลตามผลการดาํเนินงานในรอบป 2560 
Agenda 4   To acknowledge the interim dividend payment and to consider and approve the dividend payment from the 

performance in the fiscal year 2017 

 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 3 AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัตกิารแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda 5   To consider and approve the appointment of directors replacing retiring directors by rotation 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
  

(ก) การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

(a) Election of the Directors as a whole 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
  

(ข) การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(b) Election of the Directors individually 

 

ชื่อกรรมการ             

 Name of Director             

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
   

ชื่อกรรมการ             

 Name of Director             

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
   

ชื่อกรรมการ             

 Name of Director             

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 

Agenda 6   To consider and approve the remuneration of directors and its committee for the year 2018 
 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  

  

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัตกิารแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2561 

Agenda 7   To consider and approve the appointment of auditor and the auditors’ remuneration for the year 2018 
 

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

 

นายเย็บ ซู ชวน 

Mr. Yeap Swee Chuan 

นางเตียว ลี งอ 

Mrs. Teo Lee Ngo 

นายวิเชียร เมฆตระการ 

Mr. Wichian Mektrakarn 
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AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 4 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  

  

วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมัตใิหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 วัตถุประสงค เพื่อใหครอบคลุมการจัดตั้งและดําเนิน

กิจการสาํนักงานใหญขามประเทศ (International Headquarter) 

Agenda 8   To consider and approve the amendment to Clause 3 (Objective) of the Company’s Memorandum of Association 

in compliance with the establishment of International Headquarter (IHQ) 
 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  

  

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุนกู 

Agenda 9   To consider and approve the issuance and offering for sale of debentures 
 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  

  

วาระท่ี 10   พิจารณาอนมุัติใหแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 30. ในหัวขอการเรียกประชุมผูถือหุน 

Agenda 10   To consider and approve the amendment to Section 30 of the Company’s Articles of Association regarding the 

calling of shareholders’ meeting 
 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  

  

วาระท่ี 11   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 11   To consider and approve other business (if any) 

 

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

  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นดวย / Agree       ไมเห็นดวย / Disagree      งดออกเสียง / Abstained  
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(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                  ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

      (                                                    ) 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

      (                                           ) 

 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                 ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

      (                                           ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/ Remark: 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. 

2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ได 
 The shareholder may grant proxy for the total number of shares held in accordance with Item (2) or partially for the 

number less than the shares actually held, specifying clear details of the votes granted. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแนบ 

 The proxy holder is entitled to vote separately.  In case where the statement exceeds those specified above, additional 

details may be specified in the continued list of proxy in the form provided. 

 

  



เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  Enclosure no. 11 (Proxy Form B)  

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 6 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

The Continued list of Proxy 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทรที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองอโนมา 1 โรงแรม 
อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 to be held on Monday, April 23, 2018 at 10.00 Hrs. at 

Arnoma 1 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. 

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

 

 วาระที่                                                                    . 

 Agenda   

    เห็นดวย                         เสียง    ไมเห็นดวย                           เสียง    งดออกเสียง                         เสียง 

         Agree                            votes   Disagree                            votes         Abstained                         votes 

 
 วาระที่                                                                    . 

 Agenda   

    เห็นดวย                         เสียง    ไมเห็นดวย                           เสียง    งดออกเสียง                         เสียง 

         Agree                            votes   Disagree                            votes         Abstained                         votes 

 
 วาระที่                                                                    . 

 Agenda   

    เห็นดวย                         เสียง    ไมเห็นดวย                           เสียง    งดออกเสียง                         เสียง 

         Agree                            votes   Disagree                            votes         Abstained                         votes 

 

 วาระที่                                                                    . 

 Agenda   

    เห็นดวย                         เสียง    ไมเห็นดวย                           เสียง    งดออกเสียง                         เสียง 

         Agree                            votes   Disagree                            votes         Abstained                         votes 

 
 วาระที่                                                                    . 

 Agenda   

    เห็นดวย                         เสียง    ไมเห็นดวย                           เสียง    งดออกเสียง                         เสียง 

         Agree                            votes   Disagree                            votes         Abstained                         votes 

 

 



Enclosure no. 11 (Proxy Form B)   เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 7 AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 วาระที่                                                                    . 

 Agenda   

    เห็นดวย                         เสียง    ไมเห็นดวย                           เสียง    งดออกเสียง                         เสียง 

         Agree                            votes   Disagree                            votes         Abstained                         votes 

 

 วาระที่                                                                    . 

 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               /               /                . 

 

 

  

 ลงชื่อ/Signed                                                         ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (                                                              ) 

 วันที่/ Date               /               /                .   

   


