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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แนะน าใหใ้ช)้ 

                 

เขียนที่        

วนัที่              เดือน    พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้       สญัชาต ิ                     
อยูบ่า้นเลขที ่    ถนน   ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท        พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                               เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ก็ได)้ 
 (1)          อาย ุ  ปี     
อยูบ่า้นเลขที่    ถนน   ต าบล/แขวง     

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรอื 

(2)     นางอุณากร พฤฒิธาดา                        อาย ุ      64       ปี  
 อยูช่ัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 รหสัไปรษณีย ์10110 หรือ 

(3)     รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร                     อาย ุ      58       ปี  
 อยู่ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 ถนนสขุุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์10110 หรอื 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญ                   
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อ่ืนดว้ย กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูม้อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ                       
ในหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่     1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

วาระที่     2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

อากรแสตมป์  

20 บาท 
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วาระที่    3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่                         
 31 ธันวาคม 2564 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

วาระที่    4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมายจ านวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล 
 ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

วาระที่    5  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิทที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ชื่อกรรมการ          นายจอหน์ ลี โกะชนุ        
    เห็นดว้ย   เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
  ชื่อกรรมการ          ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั             
    เห็นดว้ย   เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
  ชื่อกรรมการ          นายวีระ ศรชีนะชยัโชค       
    เห็นดว้ย   เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่    6  พิจารณาอนมุตัิเพิ่มจ านวนกรรมการ และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เห็นดว้ย   เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ชื่อกรรมการ          ดร.อนพุนัธ ์ กิจนิจชีวะ        
    เห็นดว้ย   เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
  ชื่อกรรมการ          นายธานี มณีนตุร ์          
    เห็นดว้ย   เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่    7  พิจารณาอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 
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 วาระที่     8   พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2565    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

วาระที่     9 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 380,857,050 
  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ  านวน 4,189,427,552 บาท โดย
  การออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 380,857,050 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงาน
  การเพิ่มทนุ (F53-4)) เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด พรอ้มทัง้การแกไ้ข
  เพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

วาระที่     10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ  านวนไม่เกิน 
  380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

 วาระที่     11    พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถา้มี)      

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง   เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(7) กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

   ลงช่ือ      ผูม้อบฉันทะ 

         (      )  

   ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉันทะ 

         (      )  
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หมายเหต ุ
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในกรณทีีมี่วาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
การมอบฉันทะ 
1. ผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
 - แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถ้ือหุน้ซึ่งออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ หนงัสอืเดินทาง ซึ่งผูถ้ือหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 - อีเมลของผูร้บัมอบฉนัทะ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบควบคมุการประชมุจะจดัสง่ Link ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการ
เขา้ใชโ้ปรแกรมการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (กรณีน าสง่เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉันทะ ทางอีเมล secretarywhistle@principalcapital.co.th หรือทางไปรษณีย์
ตอบรบัมายงัเลขานกุารบริษัท) 
2. ผูถ้ือหุน้เป็นนติบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
 - แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 - ส าเนาหนงัสอืรบัรองหรือหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของผูถ้ือหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
 - ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 - อีเมลของผูร้ับมอบฉันทะ และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบควบคุมการประชมุ จะจัดส่ง Link ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับ
การเข้าใชโ้ปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีน าส่งเอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการมอบฉันทะ ทางอีเมล secretarywhistle@principalcapital.co.th หรือทาง
ไปรษณียต์อบรบัมายงัส านกักรรมการเลขานกุารบริษัท) 
3. ผูถ้ือหุน้เป็นนติบิคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
- แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจดัตั้งนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้  ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง แสดงชื่อ สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่ และรายชื่อและอ านาจของผูม้ีอ  านาจลง
นามแทนผูถ้ือหุน้ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
- ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูร้บัมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 
- ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึ่งมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ลงนามรบัรองค าแปลถกูตอ้ง 
- อีเมลของผูร้บัมอบฉนัทะ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบควบคมุการประชมุ จะจดัสง่ Link ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) สาหรบัการเขา้
ใชโ้ปรแกรมการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (กรณีน าสง่เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ ทางอีเมล secretarywhistle@principalcapital.co.th หรือทางไปรษณียต์อบ
รบัมายงัเลขานกุารบริษัท) 
การมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ 
ผูถ้ือหุน้ซึ่งประสงคท์ี่จะแต่งตั้งผูร้บัมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดย
ขอ้มลูของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏใน สิ่งที่สง่มาดว้ย 6 
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