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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั)  

Proxy Form B 

(Explicit Form) 
 

                                                                                  
เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ขา้พเจา้ ______________________________________________________  วนัที่______เดือน_________________พ.ศ._______________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู่ _________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________                                    
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
 
2. เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________________เสียง  
 holding the Ordinary share in amount of                                               shares,  and eligible for                           votes 
 
3. ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as in Enclosure 4) 
 
  
  กรรมกำรอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน)  ______________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Independent Director (please choose only one)            Age   Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age     Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age    Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
  District Province Zip Code  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                     
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 

April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้   
Shareholders’   
Registration No. 

 

 

  

นำงเสำวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์/ นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง / นำยสมบูรณ ์กิติญำณทรัพย ์ 
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub  
 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Affixed 
(Baht 20) 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 

วำระที ่1 
Agenda 1 

รับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2564 
To acknowledge the declaration of the 2021 operational results and the Company’s annual report. 

  

วาระนีไ้ม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบ 
This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.   

วำระที ่2 
Agenda 2 

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 
To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending  
31 December 2021. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

   วำระที ่3 
Agenda 3 

พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
To approve the apportionment as statutory reserve fund from the 2021 operational results. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

วำระที ่4 
Agenda 4 

พิจำรณำอนุมัติจำ่ยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
To approve the dividend payment for the 2021 operational results. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

วำระที ่5 
Agenda 5 

พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
To approve the appointment of directors in place of those who are due to retire by rotation for the year 2022.  

  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
     เลือกกรรมการทัง้ 5 ท่ำน ตามที่เสนอ 

Vote for all 5 directors who are propose by the Company. 
  

(1)  นำยตนุพล 
 Mr. Tanupol 

 

วิรุฬหกำรุญ  
Virunhagarun 

  เหน็ดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 (2)  นำยปิยะ 
Mr. Piya 

ซอโสตถิกุล   
Sosothikul 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 (3)   นำยระฟ้ำ 
Mr. Rafah  

ด ำรงชัยธรรม  
Damrongchaitham 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

(4) นำยสมบูรณ ์
 Mr. Somboon 

กิติญำณทรัพย ์ 
Kitiyansub 

 เหน็ดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

(5)  นำงดวงมณี 
Mrs.Duangmanee 

สุขุม   
Sukhum 

 เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

วำระที ่6 
Agenda 6 

พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 2565 
To approve the remunerations of the Board of Directors and subcommittees for the year 2022. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

วำระที ่7 
Agenda 7 

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2565 
To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 
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วำระที ่8 
Agenda 8 

เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Other matters. (if any) 

  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นดว้ย 

     Agreed_______________________ 
 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote 

and is not my/our vote as the shareholder. 
 

6. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote 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, my/our proxy shall have the right to consider and cast 
votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate. 

  
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects. 
 
 
ลงช่ือ 
Signature 

_______________________________ 
(______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

       

ลงชื่อ 
Signature 

_______________________________ 
(______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

 
หมำยเหตุ:  
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 
Remarks: 
1. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares 

to several proxies to vote separately. 
2. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director. 
3. In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular 

continued list attached to the Proxy Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
Regular Continued Proxy Form B 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

Authorization on Behalf of the Shareholder of The One Enterprise Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom)    
 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom)   
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

วำระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  

วำระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  

วำระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  
  
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true. 
 
 

ลงชื่อ 
Signature 

_______________________________ 
(_______________________________) 

ผูม้อบฉันทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชื่อ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 
 

      
ลงชื่อ 

Signature 
_______________________________ 

   (_______________________________) 
ผูม้อบฉันทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชื่อ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 


