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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
----------------------------------------------------- 

       เขียนที่…………………………………….…… 
       Made at 
       วนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ............... 
       Date     Month                  Year 
 
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................สญัชาติ............................................................... 
      I/We                    Nationality 
อยูบ้่านเลขท่ี..........................ถนน...............................................ต าบล/แขวง........................................................... 
Residing at No.          Road    Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์................................. 
Amphur/khet                                 Province                          Postcode 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)โดยถือหุ้นจ านวนรวมทัง้สิน้………..................................…หุ้น   
      Being a shareholder of Patkol Public Company Limited holding the total amount of share(s) 
      และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................................เสยีง ดงันี ้
      and having voting rights equivalent to                                         vote(s), the details of which are as follows: 
 หุ้นสามญั..........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง 
 ordinary share                     share(s), having voting rights equivalent to             vote(s) 
 หุ้นบริุมสทิธิ.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง 
 Preferred share          share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
      hereby authorize 
(1)............................................................................................................อายุ.........................ปี 
                   Age 
อยูบ้่านเลขท่ี..........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง
................................................................ 
Residing at No.           Road                 Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์........................
หรือ 
Amphur/khet                 Province            Postcode                             
or 
 
 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 



  

 
 

Enclosure 9 

(2)............................................................................................................อาย.ุ........................ปี 
                                  Age 
อยูบ้่านเลขท่ี..........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................................ 
Residing at No.                  Road                  Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์........................
หรือ 
Amphur/khet                 Province            Postcode                             
or 
 
(3)............................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
                  Age 
อยูบ้่านเลขท่ี..........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง........................................................... 
Residing at No.                  Road                  Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์........................
หรือ 
Amphur/khet                 Province            Postcode                             
or 
 

❑  ช่ือ    นายวีระชยั ศรีขจร      (กรรมการอิสระ)      อาย ุ66 ปี      เลขที่ 348  
Name    Mr. VIRACHAI SRIKAJON   (Independent Director)     Age 66 years,    at No. 348  
ถนน     ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง      หนองบอน             อ าเภอ/เขต     ประเวศ           
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,    Tambol/Khwaeng  Nongbon       Amphur/Khet        Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย์  10250                 หรือ  
 Province         Bangkok             Postal Code   10250                or 
 

❑  ช่ือ  นายปรีชา   จนัทรางกรู     (กรรมการอิสระ)        อาย ุ77 ปี      เลขที่ 348 
Name   Mr. PREECHA CHANTARANGKUL   (Independent Director)    Age   77  years, at No.  348 
ถนน     ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง    หนองบอน          อ าเภอ/เขต      ประเวศ        
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,      Tambol/Khwaeng  Nongbon      Amphur/Khet    Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย์  10250                  
 Province         Bangkok             Postal Code   10250                 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุม 3108  ชัน้1 เลขที่348 ถนน เฉลิมพระ

เกียรติร.9 แขวงหนองบอน. เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
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anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting 

of Shareholder of the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108,  

1st Floor, No. 348  Chalerm Prakiat Rama 9  Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, Thailand, or such other date, 

time and place as the Meeting may be adjourned. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by 

myself in all respects.  

 

   ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

   Signed                             Grantor 

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

 

   ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   Signed                     Proxy 

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

 

   ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   Signed                   Proxy 

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

 

   ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   Signed                              Proxy 

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

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

Note: 

A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. 

He/She cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตำยตวั) 

Proxy (Form B) 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

 
 

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น ..............................................   เขียนที่ .................................................  
Shareholders’ Registration No.    Written at 
 
   วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .................
   Date     Month       Year 
 
(1) ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................................................................            
I/We          
อยู่บ้ำนเลขที่..............................................................................................................สัญชำติ............................... 

Addeess.      Nationality. 

 

(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of  PATKOL Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวมหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................... เสยีง ดงันี ้
holding the total amount of                        shares with the voting rights or                   votes as follows: 
 หุ้นสามญั        หุ้น       ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...................................................... เสยีง  
           Ordinary share                          shares with the voting rights or                               votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ       หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................... เสยีง     
 Preference share     shares with the voting rights or                                      votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint  
 

❑ 1.  ช่ือ    นายวีระชยั ศรีขจร     (กรรมการอิสระ)      อาย ุ66 ปี      เลขที่ 348  
Name    Mr. VIRACHAI SRIKAJON   (Independent Director)     Age 66 years,    at No. 348  
ถนน     ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง      หนองบอน             อ าเภอ/เขต     ประเวศ           
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,    Tambol/Khwaeng  Nongbon       Amphur/Khet        Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย์  10250                 หรือ  
 Province         Bangkok             Postal Code   10250                or 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 
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❑ 2.  ช่ือ  นายปรีชา   จนัทรางกรู    (กรรมการอิสระ)        อาย ุ77 ปี      เลขที่ 348 
Name   Mr. PREECHA CHANTARANGKUL   (Independent Director)    Age   77  years,  at No.  348 
ถนน     ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง    หนองบอน          อ าเภอ/เขต      ประเวศ        
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,      Tambol/Khwaeng  Nongbon      Amphur/Khet    Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย์  10250            หรือ       
 Province         Bangkok             Postal Code   10250  OR 
 

❑ 3.  ช่ือ _________________________________ อาย ุ_____ ปี เลขที่ ________________________ 
Name                                                                  age         years, at No.   
ถนน ________________________________ ต าบล/แขวง ____________ อ าเภอ/เขต _______________________             
Road                                                   Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet         
จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย์ ___________ หรือ  
 Province                                              Postal Code             or 
 

❑ 4.  ช่ือ _________________________________ อาย ุ_____ ปี เลขที่ ________________________ 
Name                                                                  age         years, at No.   
ถนน ________________________________ ต าบล/แขวง ____________ อ าเภอ/เขต _______________________             
Road                                                   Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet         
จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย์ ___________ หรือ  
 Province                                              Postal Code              or 
 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564   เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 3108 ชัน้ 1 เลขที่ 348   บริษัท    
พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 22nd 
April 2021 at 10.00 hours, at Meeting room 3108 Floor 1  No 348 Patkol Public company Limited, Chalermprakiat 
Rama 9 Rd., Nongborn,  Pravate, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่  23 เมษำยน 2563 
Agenda 1  To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2020 held on 23 April 2020 

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain  
 
 
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรส ำหรับปี2563 และพิจำรณำอนุมัติงบแสดง

ฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ Annual Report for the year 2020 and to 

approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of 
the Company for the fiscal year ended 31 December 2020 

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain  
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับงวดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
Agenda 3 To consider and approve the appropriation of non-payment the dividend form performance of the 

year 2020 

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 4 To consider and approve the election of directors who have been retired by rotation  

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด  หรือ 
Approve the appointment of all directors or 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
To elect each director individually 
 
4.1 ช่ือกรรมการ นำย ภรำดร จุลชำต   
Name of Director:  MR. PARADON CHULAJATA 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
4.2 ช่ือกรรมการ นำย ไพโรจน์   สัญญะเดชำกุล 
Name of Director:  Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
4.3 ช่ือกรรมการ นำย ปเนต จงวัฒนำ 
Name of Director: Mr. PANET CHONGVATANA  
❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
4.4 ช่ือกรรมการ   นำย สุเมธ เจียมบุตร  
Name of Director:  Mr. SUMET JIAMBUTR 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
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วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda 5  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
Agenda 6  To consider and approve of the appointment of the Company’s auditor and fix the audit fees for 

the year 2021 

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 7 To consider other matters (if any) 

❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสยีง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall 
not be the vote of the Shareholder.    
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves 
any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall 
be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in 
all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

                   ลงนาม/Signed_______________________________ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 
                                         (                 ) 

 
 ลงนาม/Signed_______________________________        รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                 (              ) 
 
                                               ลงนาม/Signed______________________________      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                 (                        ) 
 

 ลงนาม/Signed______________________________        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                             (             ) 
หมำยเหตุ / Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 

shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately  
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect 

each director individually. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Annex attached to the Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) 

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED 

             ในการประชุมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ 
ห้องประชมุ 3108 ชัน้ 1 เลขที่ 348 บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  ถนน เฉลมิพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ  หรือที่จะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
           At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 
10:00 a.m., at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, 
Bangkok, Thailand, or on any data and at any postponement thereof 
 
วาระท่ี............... เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda   Subject   

       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง    

      Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี............... เร่ือง......................................................................................................................................... 
Agenda   Subject   

       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง    

      Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี............... เร่ือง.............................................................................................................................................. 
Agenda   Subject  
   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง    

         Approve  Disapprove                              Abstain   

วาระท่ี...............เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่).............................................................................................................. 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 

  Director name……………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง    

 Approve  Disapprove  Abstain   
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วาระท่ี...............เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)....................................................................................................... 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ......................................................................................................... 

  Director name………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง    

 Approve  Disapprove  Abstain   

วาระท่ี...............เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)........................................................................................................... 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 

  Director name…………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง    

 Approve  Disapprove  Abstain   

วาระท่ี...............เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)............................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................... 

  Director name………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง    

 Approve  Disapprove  Abstain   

 
  ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      Signed      Grantor 

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

            ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Signed      Proxy 

                                                                    (...................................................................) 
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หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
(ส ำหรับผูถื้อหุน้ต่ำงประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั้น) 

Proxy (Form C.) 
((For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 
                                       เขียนท่ี     
 Written at 

                 วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                    Date    Month   Year 

 (1)   ขำ้พเจำ้ I/We........................................................................................................................................................            
         

อยูบ่ำ้นเลขท่ี/Addeess........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................สญัชำติ/Nationality................................................... 
ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ใหก้บั..................................................................................................... 
As being the custodian of 
ซ่ึงเป็นหุน้ของบริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) โดยถือหุน้รวมจ ำนวนทั้งส้ิน ............................................หุน้ 
Being a shareholder of PATKOL Public Company Limited, holding a the total amount of share(s) 
และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.......................................เสียงดงัน้ี 
and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สำมญั................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                           เสียง  
       ordinary share                   shares with the voting rights or                               votes 

 หุน้บุริมสิทธิ.............................. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสียง 
       Preference share       shares with the voting rights or                                        votes 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
hereby authorize 
❑1 .............................................................................  อำย ุ      ปี    อยูบ่ำ้นเลขท่ี .............. ถนน..................................... 
Name                                      age             at No.             Road 
ต ำบล/แขวง ……………………………………………................อ ำเภอ/เขต .............………………………………… 
Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet   
จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... หรือ 
Province           Postal Code                          or 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 
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❑2 .............................................................................  อำย ุ      ปี    อยูบ่ำ้นเลขท่ี .............. ถนน..................................... 
Name                                      age             at No.             Road 
ต ำบล/แขวง ……………………………………………................อ ำเภอ/เขต .............………………………………… 
Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet   
จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... หรือ 
Province           Postal Code                          or 
 
❑3 .............................................................................  อำย ุ      ปี    อยูบ่ำ้นเลขท่ี .............. ถนน..................................... 
Name                                      age             at No.             Road 
ต ำบล/แขวง ……………………………………………................อ ำเภอ/เขต .............………………………………… 
Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet   
จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... หรือ 
Province           Postal Code                          or 
 
❑4. ช่ือ    นำยวรีะชยั ศรีขจร     (กรรมกำรอิสระ)     อำย ุ66 ปี      เลขท่ี 348  
Name    Mr. VIRACHAI SRIKAJON    (Independent Director)     Age 66 years,    at No. 348  
ถนน     ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9    ต ำบล/แขวง      หนองบอน             อ ำเภอ/เขต     ประเวศ           
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,     Tambol/Khwaeng  Nongbon       Amphur/Khet  Pravate 
จงัหวดั          กรุงเทพฯ            รหสัไปรษณีย ์ 10250                 หรือ  
Province         Bangkok              Postal Code  10250                or  
 
❑5. ช่ือ  นำยปรีชำ   จนัทรำงกรู     (กรรมกำรอิสระ)        อำย ุ77 ปี      เลขท่ี 348 
Name   Mr. PREECHA CHANTARANGKUL   (Independent Director)    Age   77  years,  at No.  348 
ถนน     ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9    ต ำบล/แขวง    หนองบอน       อ ำเภอ/เขต      ประเวศ        
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,       Tambol/Khwaeng  Nongbon       Amphur/Khet    Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ            รหสัไปรษณีย ์ 10250                  
Province         Bangkok              Postal Code  10250                 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น.ณ หอ้งประชุม 3108 ชั้น 1 เลขท่ี 348        
บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)  ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on  22nd April  
2021, at 10.00 hours, at  Meeting room 3108 Floor 1  No 348  Patkol Public company Limited, Chalermprakiat Rama 9 Rd., 
Nongborn,  Pravate, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned  
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 (3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
❑ มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีขำ้พเจำ้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
❑ มอบฉนัทะบำงส่วนคือ 
Grant partial shares of 

 หุน้สำมญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั________________เสียง      
             ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s) 
 
  หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง 
          Preferred share share(s), having voting rights equivalent to                                                             vote(s) 
         รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด_________________เสียง 
         Total voting rights                                                              vote(s) 

 
(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows: 
วาระที ่1 

Agenda No. 1                      

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี2563 เม่ือวนัที ่23 เมษายน 2563 
To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2020 held on 23 April 2020. 

❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
        (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
        (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
❑   เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve       Disapprove         Abstain   

วาระที ่2 

Agenda No. 2 

พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการส าหรับปี2563 และพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 To consider and acknowledge the Board of Directors’ Annual Report for the year 2020 and to 
approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the 
Company for the fiscal year ended 31 December 2020. 

 

 
❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
        (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
❑   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
        (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
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❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve  Disapprove         Abstain 
                         

วาระที ่3 
Agenda No. 3 

พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563 
To consider and approve the appropriation of non-payment the dividend form 
performance of the year 2020. 

 

❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
        (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
❑   เห็นดว้ย    ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove    Abstain                    
 

วาระที ่4 

Agenda No. 4 

พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  
To consider and approve the election of directors who have been retired by rotation  

❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เห็นดว้ย    ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove    Abstain                    
                      

               -  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  หรือ 
                  Approve the appointment of all directors or 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove       Abstain  

 
  

               -   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                   To elect each director individually 
 

4.1 ช่ือกรรมกำร  นาย ภราดร จุลชาต  
Name of Director:  MR. PARADON CHULAJATA 
❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve  Disapprove         Abstain          
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4.2 ช่ือกรรมกำร   นาย ไพโรจน์   สัญญะเดชากลุ 
Name of Director:  Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL 
❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain                    

4.3 ช่ือกรรมกำร   นาย ปเนต จงวฒันา 
Name of Director:  Mr. PANET CHONGVATANA 
❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain 
      
4.4 ช่ือกรรมกำร   นาย สุเมธ เจยีมบุตร 
Name of Director:  Mr. SUMET JIAMBUTR 
❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain 
 
  

 
วาระที ่5 
Agenda No. 5 

พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
To appoint the remuneration of the director for year 2021 

❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เห็นดว้ย    ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove    Abstain  

                   

วาระที ่6 

Agenda No. 6                 

พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

To consider and approve of the appointment of the Company’s auditor and  

fix the audit fees for the year 2021. 

❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เห็นดว้ย    ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove    Abstain                
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วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 7 To consider the other matters (if there is any) 

❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร หรือ 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion or 
❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เห็นดว้ย    ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove    Abstain                    

 
 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวำ่กำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 
the vote of the Shareholder.    
(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ี
เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider 
and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
           กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำ
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.  

 
ลงนำม/Signed                                                       ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
      (        ) 

ลงนำม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงนำม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงนำม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

หมายเหตุ / Remark 
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1.หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำนั้น 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้คนัโตเดียน(Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
     2)หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน(Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตำมแนบ 
1 .  The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and  he/she 

appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 
2.  Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are : 
          (1) Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
          (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as custodian. 
3.  A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and 

appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
4 .   In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominate candidates as a  whole or for an 

individual nominee. 
5.  In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder 

may use the Annex attached to Proxy Form C  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Annex attached to the Proxy From C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ในกำรประชุมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.  ณ หอ้งประชุม 3108 
ชั้น 1 เลขท่ี 348 บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)  ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน 
At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 10:00 a.m., at the 
Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, Thailand, or such other 
date, time and place as the Meeting may be adjourned 
 
วำระท่ี............... เร่ือง............................................................................................................................................................... 
Agenda   Subject   
 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง    
      Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระท่ี............... เร่ือง............................................................................................................................................................ 
Agenda   Subject  

 ❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
         (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
 ❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

        ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 
               Approve                      vote(s)    Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s)       

  
วำระท่ี............... เร่ือง............................................................................................................................................................ 
Agenda   Subject  

 ❑  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
         (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
 ❑  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

        ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 
               Approve                      vote(s)    Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s)       
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วำระท่ี...............เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)................................................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 
  ช่ือกรรมกำร.................................................................................................................................................. 
  Director name……………………………………………………………………………………………. 

         ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 

  Approve                      vote(s)   Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s) 

 

วำระท่ี...............เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)................................................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 
  ช่ือกรรมกำร.................................................................................................................................................. 
  Director name……………………………………………………………………………………………. 

         ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 

  Approve                      vote(s)   Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s) 

 

วำระท่ี...............เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)................................................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 
  ช่ือกรรมกำร.................................................................................................................................................. 
  Director name……………………………………………………………………………………………. 

         ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 

  Approve                      vote(s)   Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s) 

 

วำระท่ี...............เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)................................................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 
  ช่ือกรรมกำร.................................................................................................................................................. 
  Director name……………………………………………………………………………………………. 

         ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 

  Approve                      vote(s)   Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s) 
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วำระท่ี...............เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)................................................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 
  ช่ือกรรมกำร.................................................................................................................................................. 
  Director name……………………………………………………………………………………………. 

         ❑ เห็นดว้ย ……………..เสียง   ❑ ไม่เห็นดว้ย .....................เสียง  ❑ งดออกเสียง ..........................เสียง 

  Approve                      vote(s)   Disapprove                    vote(s)    Abstain                               vote(s) 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหน้าหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We hereby certify that the statement in this Supplemental Proxy From are correct, complete and true in all respects. 

 

ลงนำม/Signed                                                         ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
    (          ) 

ลงนำม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงนำม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงนำม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระส ำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy   

 

ช่ือ-นามสกลุ : นายวีระชยั   ศรีขจร 

Name-Surname : Mr. VIRACHAI SRIKAJON 

อาย ุ : 66 ปี 

Age : 66 years 

ที่อยู ่ : เลขที่  348 ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9  

  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

Address : No.348 Chalermprakiat Rama 9 Rd., 

  Khwaeng Nongbon,  

  Khet Pravate, Bangkok 10250 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหาร: -ไมม่ี- 

Relationship : -none- 

การถือหุ้นในบริษัท : -ไมม่ี- 

% of Shares : -none- 

การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอ: ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในวาระการประชมุที่ 1-9   

Having conflict of interest  : No Conflicts of interest for agenda 1-9  
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        ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมกำรอิสระส ำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy  

ช่ือ-นามสกลุ : นายปรีชา   จนัทรางกรู 

Name-Surname : Mr. PREECHA CHANTARANGKUL 

อาย ุ : 77 ปี 

Age : 77 years 

ที่อยู ่ : เลขที่ 348 ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9  

  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

Address : No.348 Chalermprakiat Rama 9 Rd., 

  Khwaeng Nongbon,  

  Khet Pravate, Bangkok 10250 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหาร: -ไมม่ี- 

Relationship : -none- 

การถือหุ้นในบริษัท : -ไมม่ี- 

% of Shares : -none- 

การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอ: ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในวาระการประชมุที่ 1-9  

Having conflict of 
interest  :   No Conflicts of interest for agenda 1 - 9 

 
 
 
 

 


