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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

เขยีนที�.........................................................................  

     วันที�...........เดอืน...................................พ.ศ................ 

1. ข้าพเจ้า.....................................................................................................สญัชาต.ิ........................................................... 

อยู่บ้านเลขที�................................ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..................................................... 

อาํเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณย์ี..................................... 

2. เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุ้นจาํนวนทั6งสิ6นรวม........................................................หุ้น 
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทกไ็ด้) 

(1) ชื�อ....................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�..................................

ถนน.................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี...................หรือ 

ชื�อ....................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�..................................

ถนน.................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี......................... 

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ คอื 

� ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์

� ผศ.ดร.มณพิไลย  นรสงิห์   

� นางกาญจนา  ปิยสาธติ  

(รายละเอยีดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4) 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั6งที� 1/2563 ในวันพุธ ที� 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต 
เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลาและสถานที�อื�นด้วย    

กจิการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุมนั6น ให้ถอืเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 

        ลงชื�อ....................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ: ผู้ถอืหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                 
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

 

สปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

เขยีนที�.........................................................................  

     วันที�...........เดอืน...................................พ.ศ................ 

1. ข้าพเจ้า.....................................................................................................สญัชาต.ิ........................................................... 

อยู่บ้านเลขที�................................ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..................................................... 

อาํเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณย์ี..................................... 

2. เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุ้นจาํนวนทั6งสิ6นรวม........................................................หุ้น 
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทกไ็ด้) 

(1) ชื�อ....................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�..................................

ถนน.................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี...................หรือ 

ชื�อ....................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�..................................

ถนน.................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี......................... 

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ คอื 

� ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์

� ผศ.ดร.มณพิไลย  นรสงิห์   

� นางกาญจนา  ปิยสาธติ 

(รายละเอยีดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4) 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั6งที� 1/2563 ในวันพุธ ที� 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต 
เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลาและสถานที�อื�นด้วย    

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั6งนี6  ดงันี6  

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด) 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 60,000,000 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

สปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน                          
จดทะเบียน  

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 5  พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนของบริษทัฯ เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6 

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 6  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6 

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี6  ให้ถือว่าการลงคะแนน                      
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

6. ในกรณทีี�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุม              
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที� ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุ                     

ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอืเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ      

  

        ลงชื�อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ: 

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรือเลือกตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีี�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจาํต่อ

แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครั6งที� 1/2563 ในวันพุธ ที� 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรมู 
บางปูกอล์ฟ แอนด ์สปอร์ต เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลาและสถานที�อื�นด้วย 
……………………………………………… 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

เขยีนที�.........................................................................  

     วันที�...........เดอืน...................................พ.ศ................ 

1. ข้าพเจ้า.....................................................................................................สญัชาต.ิ........................................................... 

อยู่บ้านเลขที�................................ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..................................................... 

อาํเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณย์ี..................................... 

2. ในฐานะผู้ประกอบธรุกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ...................................................................................

ซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุ้นจาํนวนทั6งสิ6นรวม...................................................หุ้น 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................เสยีง 
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทกไ็ด้) 

(1) ชื�อ....................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�..................................

ถนน.................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี...................หรือ 

ชื�อ....................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�..................................

ถนน.................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี......................... 

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ คอื 

� ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์

� ผศ.ดร.มณพิไลย  นรสงิห์   

� นางกาญจนา  ปิยสาธติ 

(รายละเอยีดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4) 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั6งที� 1/2563 ในวันพุธ ที� 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต 
เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลาและสถานที�อื�นด้วย 
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั6งนี6  ดงันี6  

� มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทั6งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
� มอบฉันทะบางส่วน คอื 

� หุ้นสามญั..................................................หุ้น และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน..........................................เสยีง  

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั6งนี6  ดงันี6  

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด) 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

สปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที� 3   พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 60,000,000 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 
วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน                          
จดทะเบียน  

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 5  พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนของบริษทัฯ เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6 

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที� 6  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6 

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี6  ให้ถือว่าการลงคะแนน                      
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

7. ในกรณทีี�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุม              
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที� ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุ                     

ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอืเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ      

  

        ลงชื�อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

       ลงชื�อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

              (..............................................................) 
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หมายเหตุ: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี6 ใช้เฉพาะกรณีที� ผู้ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั6งให้                      
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั6น 

2. หลักฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
(1) หนังสอืมอบอาํนาจจากผู้ถอืหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผู้ถอืหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรือเลือกตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีี�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ในใบประจาํต่อ

แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครั6งที� 1/2563 ในวันพุธ ที� 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรมู 
บางปูกอล์ฟ แอนด ์สปอร์ต เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
……………………………………………… 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

วาระที�……………………    เรื�อง…………………………………………………………………………………………………… 

� (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร 
� (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี6  

� เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสยีง 

 

 

 

 


