
 

 

(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หนา้ 1/5)  

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)        

  PROXY  (Form B.) 

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเรือง กาํหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ ฉบับท ี5 พ.ศ. 2550) 
 

เขยีนท ี ………………………………………………………… 

     Written at  

วนัที ……..…เดือน   ……………….……….. พ.ศ……………... 

Date            Month              Year 
 

 (1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………………….สญัชาติ…………………………………… 

                 I/We,                Nationality 

อยู่บา้นเลขที………………… ถนน………………………………….… ตาํบล/ แขวง……………………………………………………… 

Residing at No.  Road    Subdistrict 

อาํเภอ/ เขต…………………………………… จงัหวดั…………………………………………..… รหสัไปรษณีย…์………………… 

District     Province     Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท ปริญสิร ิจาํกัด  (มหาชน)  “บริษัท” 

Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited  “Company” 

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม …..….………………………….. หุน้,         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………….………เสียง 

Holding the total amount of         shares  and have the rights to vote equal to              votes 
 

 (3)   ขอมอบฉันทะให ้      1.   …………………………………………………………………..……….อายุ………………...ปี 

             Hereby appoint        Age 

อยู่บา้นเลขที………………… ถนน……………………………..……… ตาํบล/ แขวง…………………………………………………….. 

Residing at No.  Road    Subdistrict 

อาํเภอ/ เขต…………………………………….… จงัหวดั………………..…………………………… รหสัไปรษณีย…์………………. 

District     Province     Postal Code 
 

         หรือ          2.    …………………………………………………………………..……….อายุ………………...ปี 

             hereby appoint        Age 

อยู่บา้นเลขที………………… ถนน……………………………..……… ตาํบล/ แขวง…………………………………………………….. 

Residing at No.  Road    Subdistrict 

อาํเภอ/ เขต…………………………………….… จงัหวดั………………..…………………………… รหสัไปรษณีย…์………………. 

District     Province     Postal Code 
 

 

   หรอื          3.    …………………………………………………………………..……….อายุ………………...ปี 

             Hereby appoint        Age 

อยู่บา้นเลขที………………… ถนน……………………………..……… ตาํบล/ แขวง…………………………………………………….. 

Residing at No.  Road    Subdistrict 

อาํเภอ/ เขต…………………………………….… จงัหวดั………………..…………………………… รหสัไปรษณีย…์………………. 

District     Province     Postal Code 

 

 

 

 

 

ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



  

 (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หนา้ 2/5)     

 

 คนใดคนหนงึเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้   เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้   ในการ

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี    ปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM)   ในวันที 29  เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย

ถ่ายทอดสดผ่านหอ้งประชมุของบรษัิท  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย       

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Shareholder’s Annual 

General  Meeting of the year 2021 Teleconference via electronic device (E-AGM)  on April 29, 2021 at 2.00 p.m by 

broadcasting live from the company meeting room  or on any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี  ดงันี 

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows; 

 

วาระท ี  1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

Agenda  1 To acknowledge the business performance of the year 2020 

 

วาระท ี 2 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2563 

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement of the year 2020 

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท ี 3 พจิารณาและอนุมัติแตง่ตังผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชสิีนสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 และกาํหนด 

           จาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 

Agenda 3 To consider and approve the Auditor and set its remuneration 

       

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain  

วาระท ี 4 พจิารณาและอนุมัติจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย และอนุมัตจิ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ 

  ดาํเนินงานประจาํปี 2563 

Agenda 4 To consider and approve the appropriation as a reserve and the approve dividend payment for the 

year 2020 

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 



  

 

(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หนา้ 3/5) 

วาระท ี  5 พจิารณาและอนุมัติแตง่ตังกรรมการแทนทผู้ีทพี้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda  5 To consider and approve the appointment of directors  replace those who will retire by rotation  

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

 

      การแต่งตังกรรมการทงัชุด 

             เห็นดว้ย/ Approve            ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 

 

         การแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.    ผศ.มนตผ์กา    วงษา   กรรมการ  (พน้ตามวาระ) 

Asst. Prof  Monpaka  Vongsa  Director  Terms are expired 

          เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

   2.    ดร.วิลาวลัย ์ ธรรมชาติ   กรรมการ     (พน้ตามวาระ) 

  Dr. Wilawam  Tummachart  Director  Terms are expired 

          เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท ี 6 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการอิสระ                                                                       

สาํหรับผลประกอบการปี 2563 

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2021. And     

approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2020. 

      

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain        

 

(5) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอืน ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉันทะ…………………………………………. 

Other statements or evidences (If any) of the proxy  

 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนนัไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

        Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as  

        invalid and not my/our voting as a shareholder 

 

 



  

(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หนา้ 4/5) 

 

(7) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที

ทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีมีการแกไ้ข

เปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุ

ประการตามทีเห็นสมควร 

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case 

the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including 

in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and 

vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       

กิจการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

  

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 

respects. 

 

ลงชือ/Signed................................................................... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

  ลงชือ/ Signed................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

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

 

  ลงชือ/ Signed................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

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

 

  ลงชือ/ Signed................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

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

 

************************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ     Note. 

  1.     ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the 

meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลือกตังกรรมการเป็นรายบคุคล 

 In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole of for an individual nominee. 

3. ในกรณีทีมวีาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมได้

ในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ข)  ตามแนบ 



  

 (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หนา้ 5/5) 

 

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the 

meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B. 

4. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอืนใด เช่น 

กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเรืองใดทีไดเ้ขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถ

แถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้  (5) 

 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 mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5). 

5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

Please affix Duty Stamp of Baht 10. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข) 

Supplemental Proxy Form B 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ปรญิสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited. 

 การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี    ปี 2564 ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์ (E-AGM)   ในวนัที 29  เมษายน 2564 เวลา 14.00 

น. โดยถ่ายทอดสดผ่านหอ้งประชมุของบรษัิท  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย       

 The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 Teleconference via electronic device (E-

AGM) on April 29, 2021 at 2.00 p.m by broadcasting live from the company meeting room  or on any adjournment at 

any date, time and place thereof.      

.  

*********************************************************************************************************************************** 

วาระที …………………….. เรือง ………………………………………………………………………………………………. 

Agenda ……………………..Subject ………………………………………………………………………………………… 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                    เห็นดว้ย/ Approve      ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ……………………...เรอืง ……………………………….……..………………………………………………………. 

Agenda ……………………..Subject ………………………………………………………………………………………… 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                    เห็นดว้ย/ Approve      ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 

  

      ลงชือ/ Signed  ............................................... ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

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

      วนัที (Date)   …………./…………../………….. 

 

      ลงชือ/ Signed ............................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

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

      วนัที (Date)   …………./…………../………….. 

 


