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หนงัสือมอบฉนัทะ  (แบบ ข.) 
PROXY (Form B) 

  

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

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

  

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

อยู่บา้นเลขท่ี…………………...….ถนน...…………………………………….ต าบล/แขวง……………………………….. 
With address at                          Road                                                    Sub-District 
อ าเภอ/เขต………………………….……………จงัหวดั…………………..…………….รหสัไปรษณีย…์….……………. 
District            Province                                          Postal Code  
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ธนูลักษณ ์จ ำกัด  (มหำชน) 
being a shareholder of Thanulux Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…….………………..หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………เสียง   ดงันี ้
holding the total amount of                             shares with the voting rights of                                     votes as follows;    

      หุน้สามญั …………..……………หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…...……………………เสียง   
       Ordinary share shares with the voting rights of                                  votes         

         หุน้บรุิมสิทธิ…….……………….. หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………..…..……เสียง  
                       preferred share shares with the voting rights of                                   votes 
         

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ 
  Hereby appoint  

(1)   …………………………..……………………………………..…………อาย…ุ…………..……..ปี           
        Age  Years  
อยู่บา้นเลขท่ี…………..……………............ ถนน………………………………..…. ต าบล/แขวง………………………….. 
with address at                              Road                     Sub-District   
อ าเภอ/เขต….……………….…….…………จงัหวดั……………………..………… รหสัไปรษณีย…์………….……....... หรือ  
District   Province                           Postal Code    or   
 

(2) …..นายวศิน เตยะธิติ…….……………………….…….………..……….อาย…ุ……74..……….. ปี           
   Mr. Wasin Teyateeti  Age          74  Years 
อยู่บา้นเลขท่ี…30 ซอยรามค าแหง 118 แยก 11 หมู่บา้นพฤกษชาติ ………….……..... ถนน……-……….ต าบล/แขวง...สะพานสงู 
with address at  No.30 Soi Ramkhamhaeng 118 Yak 11, Phruek Sachat Village..Road ……-…….Sub-District.Sapansung 
อ าเภอ/เขต….……สะพานสงู……………. จงัหวดั………กรุงเทพมหานคร………รหสัไปรษณีย…์10240…….……..หรือ  
District     Sapansung  Province       Bangkok                      Postal Code    10240         or 
       
                

(3)  ……นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์……..………………………………..…….. อาย…ุ……63….….… ปี          
                      Mr. Maris Sangiampongsa    Age          63 Years 

อยู่บา้นเลขท่ี............16….....……...……..ถนน……จรญัสนิทวงศ…์.…..………..ต าบล/แขวง……..อรุณอมรินทร.์.….… 
with address at       16        Road     Charansanitwong   Sub-District       Arun Ammarin        
อ าเภอ/เขต….……บางกอกนอ้ย….….…..…จงัหวดั………กรุงเทพมหานคร…….....รหสัไปรษณีย…์……10700……....…. 
District        Bangkok Noi            Province       Bangkok    Postal Code            10700  
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(4)  ……นายสชุชัวีร ์ สวุรรณสวสัด์ิ..………………………………..…….. อาย…ุ……50….….… ปี          
                      Mr. Suchatchavee Suwansawas    Age          50 Years 

อยู่บา้นเลขท่ี............99/442.....……...……..ถนน……กาญจนาภิเษก….…..………..ต าบล/แขวง……..คนันายาว..….… 
with address at       99/442       Road     Kanchanaphisek   Sub-District       Kannayao        
อ าเภอ/เขต….……คนันายาว….….…..…จงัหวดั………กรุงเทพมหานคร…….....รหสัไปรษณีย…์……10230……....…. 
District        Kannayao            Province       Bangkok    Postal Code           10230  
  

คนใดคนหนึ่งเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 
ผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวิมานทิพย ์ชั ้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด  ์เลขที่ 
372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 2/2022 to be held on Wednesday, 30th November 2022 at 9.00 a.m. at Vimarnthip Room, 5th Floor, Montien Riverside Hotel 
situated at no. 372 Rama 3 Road, Bangklo Sub-district, Bangkorleam District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.  
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:  

 

         วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2565 
   Agenda 1 Consideration for certification of the Minutes of the  Extraordinary General Meeting of Shareholders 

No 2/2565 on August 23rd , 2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B)  The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove                  Abstain                             
 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
132,000,000  บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่
จ านวน 179,547,664 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทและอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 Agenda 2 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 179,547,664 
from the existing registered capital of THB 132,000,000 to be THB 311,547,664 by issuing of not 
exceeding 179,547,664 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 and the 
amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the 
increase of the Company’s registered capital. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B)  The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove                  Abstain                             
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นัก
ลงทนุในวงจ ากดั (Private Placement) ในจ านวนไม่เกิน 87,237,766 หุน้ และ (2) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในจ านวนไม่เกิน 92,309,898 หุน้ 

 Agenda 3 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares for (1) an 
offering of newly issued ordinary shares by way of the private placement and (2) offering to the 
existing shareholders of the Company in proportion to their shareholding (Right Offering) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B)  The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove                  Abstain       
               

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการไดม้าซึ่งสินทรพัยโ์ดยการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด 
จากบริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 Agenda 4  To consider and approve the acquisition of assets by the investment in ordinary shares of Oxygen 
Asset Company Limited from Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited which are 
connected persons. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                       Disapprove                  Abstain                                    

       

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการไดม้าซึ่งสินทรพัยโ์ดยการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์จากบริษัท ยู ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากัด ซึ่งบริษัท
บริษัทย่อยของบริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

 Agenda 5  To consider and approve the acquisition of assets by the investment in ordinary shares of 7 
companies operating real estate business from U City Public Company Limited and U Global 
Hospitality Company Limited a subsidiary of U City Public Company Limited, which is a 
connected person. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                       Disapprove                  Abstain                                    

    
    

 วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
 Agenda 6  To consider and approve the issuance and offering of the debentures in the amount not 

exceeding THB 5,000 million 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
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             เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                       Disapprove                  Abstain                                    

 

 วาระที่  7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
  Agenda 7   Other Items (if any) 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:       
         

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                 Approve                   Disapprove                  Abstain                

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 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 / our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in 

all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
            
 
 

ลงชื่อ/Signed     ………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder                                                                
(………………………………………..) 

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

                                                        (…………..………………..…………..) 
  

     ลงชื่อ/Signed    ………………………….……….…..  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                       (…………..……….………..…………..) 
 

ลงชื่อ/Signed     ………………………….……….…..  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                      (…………..……….………..…………..) 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 
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หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได ้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ธนูลักษณ ์จ ำกัด (มหำชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED. 

 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 ในวนัพธุที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวิมานทิพย ์ชัน้ 5 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 to be held on Wednesday Tuesday, 23rd August 
2022  at 9 .00  a.m. at Vimarnthip Room, 5th Floor, Montien Riverside Hotel situated at no. 372 Rama 3 Road, Bangklo Sub-
district, Bangkorleam District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 

 

………………………………………… 
 

    วาระที ่......................  เรือ่ง  ............................................................................................. .............................. 
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

        Approve                    Disapprove                  Abstain                
 

   วาระที่ ......................  เรือ่ง  ..................................................................................... ...................................... 
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

          Approve                    Disapprove                  Abstain                           
 

   วาระที่ ......................  เรือ่ง  ..................................................... ...................................................................... 
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

        Approve                    Disapprove                  Abstain        
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   วาระที่ ......................  เรือ่ง  ..................................................................................... ...................................... 
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

          Approve                    Disapprove                  Abstain                           
 

   วาระที่ ......................  เรือ่ง  ..................................................................................... ...................................... 
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

        Approve                    Disapprove                  Abstain        
 


