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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตำยตวั) 

Proxy Form B 

เขียนท่ี ...................................................................... 
Written at 
วนัท่ี ................ เดือน ..................... ปี .....................

 Date        Month                     Year 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. ถนน ....................................................................... ต  าบล / แขวง ................................................................................ 
Address     Road   Sub – District 

อ าเภอ / เขต ................................................................ จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
District Province Zip Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (being a shareholder of TRC Construction  Public Company Limited) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of     share (s) and the voting right equals to   vote (s) as follows 

หุ้นสามญั ..................................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
ordinary shares    share (s) and the voting right equals to  vote (s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (Hereby appoint) 
 (1) ช่ือ/ Name  ................................................................................................ อายุ/ Age ...................... ปี  

       อยูบ่า้นเลขท่ี/ Address ........................ ถนน/ Road ……………………………………… ต าบล/แขวง/ Sub-District .............................. 
       อ  าเภอ/เขต/ District ........................................ จงัหวดั/ Province ……............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................  
 (2) ช่ือ/ Name  ................................................................................................ อายุ/ Age ...................... ปี  

       อยูบ่า้นเลขท่ี/ Address ........................ ถนน/ Road ……………………………………… ต าบล/แขวง/ Sub-District .............................. 
       อ  าเภอ/เขต/ District ........................................ จงัหวดั/ Province ……............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................ 
 (3) ช่ือ/ Name  ................................................................................................ อายุ/ Age ...................... ปี  

       อยูบ่า้นเลขท่ี/ Address ........................ ถนน/ Road ……………………………………… ต าบล/แขวง/ Sub-District .............................. 
       อ  าเภอ/เขต/ District ........................................ จงัหวดั/ Province ……............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................ 
  กรรมการอิสระของบริษทัดงัต่อไปน้ี (ขอ้มูลของกรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

1.       นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ หรือ 
Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra or 

2.       นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  
Mrs. Puangthip Silpasart 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565   
ในวนัองัคำรที่ 26 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 26 April 2022 
at 2.00 p.m., via electronic media (E-EGM) only or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ ท่ีปรากฏช่ือและประวติัดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะได ้ 

A Shareholder is able to appoint one of two TRC’s independent directors as names and work experiences mentioned in the Enclosure No. 6 
to be the proxy.   

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20  

หรือ/or 

 

หรือ/or 

 

หรือ/or 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda as follows: 

วำระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
Agenda 1:  To adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วำระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564   
Agenda 2:  To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021 

 
วำระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2564  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  
Agenda 3:  To consider and approve the financial statements for the year 2021 ended  31 December 2021 
           (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วำระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
Agenda 4:  To consider and approve the omission of dividend payment and the non-allocation of profit as legal reserve for year 

2021 performance 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
 Agenda 5:  To consider and approve the election of directors in replacement of those retiring by rotation 

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เลือกกรรมการทั้งชุด    เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
Vote for all the nominated candidates as a whole  Vote for an individual nominee 
1.   นางไพจิตร รัตนานนท์  กรรมการ 

 Mrs. Paichit Rattananon, Director 
            เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 

Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 
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2.  รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี    กรรมการอสิระ 
                                                                       Assoc.Prof. Kamjorn Tatiyakavee,M.D  Independent Director 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 

3.   นางสาวภาวติา ลีส้กุล  กรรมการ 
 Ms. Pavita Leesakul  Director 

            เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2565 
Agenda 6:  To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda 7:  To consider and appoint the auditors and the audit fee for the year 2022 

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี)                                                                                                                                                                  
 Agenda 8:   Other matters (if any) 

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid any not voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above. Including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
holder shall have the right Consideration and vote as to his/her consideration. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, unless in case the proxy holder abstain vote according to 
me/us specified in the proxy.  

ลงช่ือ ................................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
Signature (…………………………………………………) Proxy Grantor 

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (…………………………………………………)   Proxy Holde 

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (…………………………………………………)   Proxy Holder 

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (…………………………………………………)   Proxy Holder 

 
หมายเหตุ/Remarks: 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, 
each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting; the proxy holder may use the Attachment 
to Proxy Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of TRC Construction Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เท่านั้น หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 26 April 2022 at 2.00 p.m., via electronic media (E-EGM) only or on the date and 
at the place as may be postponed or changed  
 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ............................................................................................................................. ....................... 
Agenda No. Subject:  

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................. ................................................................... 
Agenda No. Subject:  

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ............................................................................................................................. ....................... 
Agenda No. Subject:  

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................. ................................................................... 
Agenda No. Subject:  

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 
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วาระท่ี ............................ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 
Agenda No. Subject:  To approve the appointment of new directors. 

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

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เลือกกรรมการทั้งชุด 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 

เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 
1. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 

2. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 

3. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 

4. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 

 

 

 


