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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 
แต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

 ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
............................................................................................... 

  เขียนที่................................................................

วนัที่.............. เดือน................................ พ.ศ. ...................................... 

(1) ขา้พเจา้..............................................................................................................สญัชาติ........................................................
อยูบ่า้นเลขที่...........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………………………………………….…… 

(2) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท        พริน้ซิเพิล แคปิตอล  จ  ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ  านวนทั้งสิน้รวม ......................หุน้ และ                        
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                       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) ............................................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยูบ่า้นเลขที่............................ 

ถนน....................................... ต  าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..................................................

จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 

 (3) ............................................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยูบ่า้นเลขที่............................ 

ถนน....................................... ต  าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..................................................

จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 

 (4)    นางอณุากร พฤฒิธาดา                             อาย ุ      64       ปี  

       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10110 หรอื 

(5)    รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร                   อาย ุ      58       ปี  

       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10110  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี  2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอื ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูม้อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

อากรแสตมป์  

20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่     1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

     (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง 

วาระที่     2    พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 

     (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง 

วาระที่      3    พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2564 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

     (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

วาระที่      4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,265,447 บาท และงดการ
จา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

   (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

วาระที่      5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิทที่ตอ้งพน้จากต 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 
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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)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้    
  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

  วาระที่       8   พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2565    

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้    
  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

วาระที่     9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
  380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 
  4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 380,857,050 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
  บริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
  สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้   
   เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

วาระที่     10 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ  านวน
ไมเ่กิน 380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
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 วาระที่     11    พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถา้มี)      

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ

ฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผูม้อบฉันทะ 
     (                                                     ) 
 
   ลงช่ือ.........................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

     (                                            ) 
    
   ลงช่ือ.........................................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 

     (                                            )  
  

   ลงช่ือ.........................................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
    (                                            ) 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน    
      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2    หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

      (1)  หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

      (2)  หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3.   ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก   

      จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4.   วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 


