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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 
(แบบทั่วไป) 

(General Form) 
 
 

เขียนที่..................................................... 
Written at 
วนัที่.........เดือน...................พ.ศ.............. 
Date Month Year 

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

อยู่บา้นเลขที่..................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง......................................................... 
Residing at Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
District Province Postal Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
as a shareholder of Peerapat Technology Public Company Limited,  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................... เสียง  
holding the total number of shares, and having the right to vote equal to  vote(s), as follows:  
 หุน้สามญั......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................ เสียง 

Ordinary share share(s), having the right to vote equal to vote(s), 
 หุน้บรุิมสิทธิ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................ เสียง 

Preference share share(s), having the right to vote equal to vote(s), 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby authorize either one of the following persons as proxy 
 1)......................................................................................อาย.ุ.............ปี  อยู่บา้นเลขที่....................................... 

 Age years, residing at 
ถนน.......................................... ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................................... 
Road  Sub-District District 
จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย.์................................. หรือ 
Province Postal Code or 
 

 2) แต่งตัง้กรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้ือหุน้ ดงัต่อไปนี  ้
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:  
 (ก) นายสมเกียรติ จิตรวฒุิโชติ 

Mr. Somkiat Jitvutthichod 
 (ข) นายสาธิต อนนัตสมบรูณ ์

Mr. Satit Anantasomboon 
 (ค) นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั 

Mrs. Jitwatana Jaruwatanachai 
 (ง) นายปราโมทย ์สิงหน ุ

Mr. Pramoth Singhanue  
 

(รายละเอียดปรากฏตามประวติักรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ประจ าปี 2564) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company as specified in Enclosure 4 of the Notice of 
the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders)  

 
ทั้งนี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระที่เหลืออยู่เป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้ือหุน้  
In this regard, in case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meetings, the 
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent 
Director who is unable to attend and vote on my/our behalf at the Meeting of Shareholders. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty 

of Baht 20) 
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ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Hillcrest ชัน้ 5 โรงแรม เดอะ ควอเตอร ์ลาดพรา้ว เลขที่ 
80 ลาดพรา้ว ซอย 4 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in 2021  Annual General Meeting of Shareholders to be 
held on Monday, 26 April 2021, at 10.00 hrs., at Hillcrest room, 5 th Floor, The Quarter Ladprao Hotel, no. 80, Ladprao Soi 4, 
Ladprao Road, Jumphol Sub-District, Chatuchak District, Bangkok, 109 0 0  or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue.  
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having been performed by myself. 

 
 

ลงชื่อ/Signed................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

ลงชื่อ/Signed................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

ลงชื่อ/Signed................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Remark: The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 

 


