
     หนังสือมอบฉันทะ 
         Proxy Form 

       เขียนท่ี.............................................. 
       Written at 

     วนัท่ี..........เดือน................................พ.ศ......................... 
     Date       Month                        Year 

      
(1)ขา้พเจา้.........................................................................................สัญชาติ.................................... 
I/We                             Nationality  

อยูบ่า้นเลขท่ี.................................ถนน........................................ตาํบล/แขวง.................................................. 
Residing at                          Road                               Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
Amphur/Khet                          Province                                 Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ     บริษทั   ประกติ  โฮลดิง้ส์     จํากดั   (มหาชน) 
 Being a shareholder of  Prakit Holdings Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม........................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................เสียง  ดงัน้ี 
Holding the total amount of                      shares  and are entitled to vote equal to             votes as follows:      
หุน้สามญั.............................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง 
Ordinary share                                           shares  and are entitled to vote equal to                           votes 

 หุน้บุริมสิทธิ.......................................หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง 
Preference share                                        shares   and are entitled to vote equal to                           votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทักไ็ด)้ 
  Hereby appoint   (The shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy.) 

(1)ช่ือ......................................................อาย.ุ...............ปี        อยูบ่า้นเลขท่ี.............................. 
Name                                                     age                  years,   residing at 

ถนน...................................ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต  .......................................... 
Road                                  Tambol/Kwaeng                                     Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ  
Province                                  Postal Code                             or        

     (2)ช่ือ.......................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................... 
Name                                                     age                  years,   residing at 

ถนน...................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต................................................... 
Road                                  Tambol/Kwaeng                                     Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 
Province                                  Postal Code                             or        

    (3)ช่ือ........................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................... 
Name                                                     age                  years,   residing at 

ถนน...................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต................................................... 
Road                                  Tambol/Kwaeng                                     Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
Province                                  Postal Code                                 
          

(แบบ ข.)/(Form B.) 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(Duty Stamp 20 Baht) 

                      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 35 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ท่ีทาํการของบริษทั
เลขท่ี  88  ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3  แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 35th Annual 
General Meeting of the Shareholders on 26 April 2021 at 02.30 p.m. at The Company office No.88 Soi 
Sukhumvit 62 Section 3, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok or such other date, time and place 
as may be postponed or changed. 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorise the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีห็นสมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 
appropriate in all respects.  

           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 
วาระท่ี 1               พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 34 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2563   
Agenda No.1       To approve the minute of the 34th Annual General Meeting of shareholders  held on 

April 24, 2020 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระท่ี 2               รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
Agenda No.2       To acknowledge the Company’s performance for the financial year 2020 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 3               พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
Agenda No.3      To approve the company’s balance sheet and the profit and loss statements for the year 

ended on 31 December 2020 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 4               พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และอนุมติัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563 
Agenda No.4      To considers the allocation of net profit and approve the dividend  payment for  the year 

ended on 31 December 2020 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 5                พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
Agenda No.5       To approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation.  
 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
ก) นายโสมนสั ณ บางชา้ง   a) Mr.Sommanous Na Bangchang 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
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ข) นายวเิชียร นาคอินทนนท ์  b) Mr.Vichien Nak-intanond 
เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 
 

วาระท่ี 6              พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
Agenda No.6      To approve the remuneration of the Company’s directors 
 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 
Agenda No.7 To consider  the appointment of auditor and approve and audit fee. 
 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda No.8 To transact any other business 
 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

 

(5)  ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ี
มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, or if there is any change or 
amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf 
as the Proxy deems appropriate.        

 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
 
 

    ลงนาม/Signed…………………………..ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
             (..................................................................) 
 
          

     
ลงนาม/Signed…………………………..ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

             (..................................................................) 
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หมายเหตุ/ Remark 

1.ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on 
his/her behalf and all vote of a shareholder may not be split among more than on Proxy. 
2.ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

(2) ได ้
A shareholder may authorize a Proxy to vote for the total number of shares in Clause (2) and may not 
grant a number of shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy. 
3.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex 
to the Proxy form attached to this notice. 
4. ผูถื้อหุน้สามารถมอบอาํนาจให ้นายพิชยั จรรยศุ์ภรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
A shareholder may appoint Mr.Pichai Charnsupharindr   Chairman of Audit Committee  to act as his/her proxy 

which details as in attachment 9 

5. ผูถื้อหุน้กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
    ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล กรุณาแนบหนงัสือรับรองบริษทัและสาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการ พร้อมเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
A shareholder please enclose a certified copy of I.D.Card. 
A juristie person shareholder please enclosed a certified MOC Affidavit and a certified copy of  director I.D.Card. 
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 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ประกติ  โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน) 
The appointment of Proxy by a shareholder of  Prakit Holdings Public Company Limited  

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  35  ในวนัท่ี  26  เมษายน  2564 เวลา  14.30 น. ณ ท่ีทาํการของ
บริษทั เลขท่ี  88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 For the 35th Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 26 April 2021 at 02.30 
p.m. at the Company office No. 88 Soi Sukhumvit 62 Section 3, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 
Bangkok 10260 or any adjournment at any date, time and place thereof.  

    ……………………………….. 
 
วาระท่ี    เร่ือง ………………………………. 

Agenda  Subject : 
เห็นดว้ย..................เสียง   ไม่เห็นดว้ย…..……….  เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve          votes      Disapprove               votes     Abstain                     votes 

วาระท่ี    เร่ือง ………………………………. 

Agenda  Subject : 
เห็นดว้ย..................เสียง   ไม่เห็นดว้ย…..……….  เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve          votes      Disapprove               votes     Abstain                     votes 

วาระท่ี    เร่ือง ………………………………. 

Agenda  Subject : 
เห็นดว้ย..................เสียง   ไม่เห็นดว้ย…..……….  เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve          votes      Disapprove               votes     Abstain                     votes 

วาระท่ี    เร่ือง ………………………………. 

Agenda  Subject : 
เห็นดว้ย..................เสียง   ไม่เห็นดว้ย…..……….  เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve          votes      Disapprove               votes     Abstain                     votes 

วาระท่ี    เร่ือง ………………………………. 

Agenda  Subject : 
เห็นดว้ย..................เสียง   ไม่เห็นดว้ย…..……….  เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve          votes      Disapprove               votes     Abstain                     votes 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/we certified that the information contained  in this Attachment to Proxy Form is 
complete and true. 
 
 
 
   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                   (                                                                )  

        
ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                   (                                                                )                         
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
Annex to the Proxy 


