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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่ 
วนัที่             เดือน   พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ 
อยู่บ้านเลขที่    ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล   จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั       เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
         อาย ุ  ปี   อยู่บ้านเลขที่ 

ซอย   .         ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต 
 จังหวดั  รหสัไปรษณีย์ 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      57       ปี  
  อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั 
  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 

   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                     อาย ุ      72        ปี  
 อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั 
 กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                                   อาย ุ      44       ปี  
 อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  
 กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 ในวนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย กิจการใดที่ผู้ รับ
มอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่       1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง 

วาระที่       2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

วาระที่       3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

วาระที่      4    พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2562         

   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

  วาระที่      5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ   นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร       
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ      นายจอห์น ลี โกะชุน             .  
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชือ่กรรมการ      นางสาวธนธรณ์ วทิยากร      . 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่      6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้  

   เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง 
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วาระที่       7   พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2563  
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้  

   เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

วาระที่     8 พิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้  

   เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

วาระที่     9 พิจารณาอนมุตัิอนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้  

   เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

วาระที่     10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้  

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

วาระที่     11 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบุ
ในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
346,233,682 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

วาระที่     12 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แกบ่คุคลในวงจ ากดั 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
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วาระที่     13    พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

 (5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 

ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (   ) 

หมายเหตุ  
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยก  จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัจนัทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์
เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึ่งเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

วาระที่                เร่ือง  
    (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่                 เร่ือง  
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย                  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่                 เร่ือง  
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่                เร่ือง  
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่            เร่ือง  
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่            เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ  

   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ 

   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ 

   เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ 

   เห็นด้วย      ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 




