
 

    
      เขียนที่/ Written at ........................................................................ 
 

  วนัที่/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year ………… 
 
ขา้พเจา้/ I/ We................................................................................................................................สัญชาติ/ Nationality ........................... 
อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ........................................ 
อ าเภอ/เขต/ District............................................................จงัหวดั/ Province.......................................รหสัไปรษณีย/์ Post code................  
As a business operator, being a custodian and custodian of shares (Custodian) for....................................................................... 
Be a shareholder of ATP 30 Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ......................................เสียง ดงันี ้
 holding a total number of                       shares and having total voting right of                        votes as follow:  
หุน้สามญั..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ..................................เสียง 
Ordinary share                            shares, with the voting right of       votes  
หุน้บรุิมสิทธิ....................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให ้
Preferred share           shares, with the voting right of                      votes Hereby appoint  
(1)   ช่ือ-สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district 

............................................ อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... 
รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  

(2)   ช่ือ-สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district 

............................................ อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... 
รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  

(3)   ช่ือ-สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district 

............................................ อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... 
รหสัไปรษณีย/์ Post Code...............................  

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7)  
ในวนัศุกรท์ี่ 1 เมษายน 2565 ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 
Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., 
Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.  
 
ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 (1)  วาระที่ 1 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 
  Agenda 1 To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ยฝ/Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
    

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Proxy Form C 



 

 (2)  วาระที่ 3 เรื่อง อนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี
  Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the 

certified public accountant. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(3)  วาระที่ 4 เรื่อง อนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564   
  Agenda 4 To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation 

results in the year 2021. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4)  วาระที่ 5 เรื่อง  อนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
  Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด/ appoint of group directors 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล/ appoint of group directors 
   นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   นางสวุรรณี ค ามั่น/ Ms. Suwannee Khamman 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   นายปิยะ เตชากูลฝ Mr. Piya Techakul 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(5)  วาระที่ 6 เรื่อง อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(6)  วาระที่ 7 เรื่อง  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
  Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 



 

(7)  วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)         
  Agenda 8 Others (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
          (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

 
(4) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
  Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. Will be regarded as incorrect 

voting and will not be regarded as a vote of shareholder.  
(5) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสิีทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to 
consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall 
be entitled to freely vote at his/her own discretion. All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy 
did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปการประชุมนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
          (..........................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (..........................................................................) 

 
 
ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 

(..........................................................................) 
 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
(..........................................................................) 

  



 

      

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท เอทพีี 30 จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7) 
ในวนัศกุรท์ี่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที ่662 ถนนพระราม 4 

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 

hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak 
District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 

(1)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 1 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(2)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 2 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(3)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 3 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 4 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(5)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 5 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C 

 



 

(6)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 6 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(7)  วาระที่ ...... เร่ือง ................................................................................................... 
  Item No. 7 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

 

 


