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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty  

of Baht 20) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 
 

 เขียนที่       
 Written on 

วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
Date     Month   Year  

 
(1) ขา้พเจา้             สญัชาติ    
 I/We         Nationality    

อยู่บา้นเลขที่            
Address             

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 as a shareholder of Peerapat Technology Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้
holding a total number of   shares and having voting rights equivalent to  vote(s), as 

follows: 
 หุน้สามญั           หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

Ordinary share     share(s)  having voting rights equivalent to  
 vote(s)  

  หุน้บรุิมสิทธิ         หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
Preferred share    share(s)  voting rights equivalent to  
 vote(s)  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

  1. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่   
  Name   Age Years Residing at no. 

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
 Road   Subdistrict  District 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     
 Province   Postal code 
หรือ/Or  

  ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่   
  Name   Age Years Residing at no. 

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
 Road   Subdistrict  District 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     
 Province   Postal code 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
 

  2. แต่งตัง้กรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้ือหุน้ ดงัต่อไปนี ้
  Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:  

 (ก) นายสาธิต อนนัตสมบูรณ์ 
Mr. Satit Anantasomboon 

 (ข) นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั 
Mrs. Jitwatana Jaruwatanachai 

 (ค) นายปราโมทย ์สิงหน ุ
Mr. Pramoth Singhanue  

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ
สามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565) 

ก ร ณี เ ลื อ ก ข้ อ  1. ก รุ ณ า ท า
เครื่องหมาย ✓ ท่ี  1. 
และระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No. 1, please mark ✓ at  1. 
and give the details of proxy 
(proxies). 

ก ร ณี เ ลื อ ก ข้ อ  2. ก รุ ณ า ท า
เครื่องหมาย ✓ ท่ี  2.และเลือก
กรรมการคนใดคนหน่ึง 
If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark ✓ at  2. 
And choose one of these 
members of the Independent 
Directors 
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(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in 
Enclosure 5 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื ่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้  
ประจ าปี 2565 ในวนัจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่น 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
Monday, 25 April 2022, at 10.00 hrs., through electronic media (E-Meeting) or at any adjournment thereof to any other 
date, time and venue.   
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่30 เมษายน 2564 
Agenda No.1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder convened on  

30 April 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda No.2 To consider and acknowledge the operational results report of the board of directors of the year 2021 

- วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน - 
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote - 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
Agenda No.3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement of 

the Company for the fiscal year 2021 ending 31 December 2021 and acknowledge the Auditor’s report 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda No.4 To consider and approve the omission of allocation of the annual net profit as a legal reserve 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินปันผล 
Agenda No.5 To consider and approve the dividend payment for the year of 2021 in form of stock dividend and cash 

dividend 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ  
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda No.6 To consider and approve to increase the registered capital of the Company and change to the 
memorandum of associations clause 4 to comply with the increase the registered capital of the Company 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
Agenda No.7 To consider and approve of allocation of newly issued ordinary shares 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 
Agenda No.8 To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation in year 2022 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
1. นายสมเกียรติ จิตรวฒุิโชติ 
     Mr. Somkiat Jitvutthichod  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
2. นายสืบพงศ ์เกตนุติุ   
     Mr. Suebpong Ketnute  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
3. นายโสภณ สิกขโกศล 
     Mr. Sopon Sikkakosol  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
4. นายอรรนพ จลุพนัธ ์
     Mr. Annop Julaphan  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
Agenda No.9 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committees in year 2022. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda No.10 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the 

year 2022 
   (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที ่11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.11 Other matters (if any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid 
and not my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda item or my/our determination is not clearly 
specified or the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified 
above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote on behalf of myself/ourselves as he/ she sees appropriate. 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีที่มีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify 

in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect. 
 
 

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

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

 

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

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

  

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

(..........................................................) 
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หมายเหต/ุRemark 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for 

any more than one proxy in order to split votes. 
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นในประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, 

the proxy may use the Attachment to the Proxy Form B.  
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ใบประจ าต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Peerapat Technology Public Company Limited, 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Monday, 25 April 2022, at 10.00 hrs., through electronic 
media (E-Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.  

 
วาระที่…………………… เร่ือง………………………………..……………………………….………………………………………… 
Agenda Item Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง  เสียง 

Approve  Votes Disapprove Votes Abstain   Votes 
 

วาระที่…………………… เร่ือง………………………………..……………………………….………………………………………… 
Agenda Item Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง  เสียง 

Approve  Votes Disapprove Votes Abstain   Votes 
 

วาระที่…………………… เร่ือง………………………………..……………………………….………………………………………… 
Agenda Item Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง  เสียง 

Approve  Votes Disapprove Votes Abstain   Votes 
 


