
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ______________________________________ เขียนที่ ___________________________________________________ 
Shareholder registration number Written at 
 วันที่ ___________ เดือน ________________ พ.ศ. _____________ 
 Date Month Year 
 
(1) ข้าพเจ้า _________________________________________________________________ สัญชาติ __________________________ 
 I/We Nationality 
 อยู่บ้านเลขที่ ________ ซอย ______________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง _____________________ 
 Residing/located at Soi Road Sub-district 
 อ าเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด _______________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________ 
 District Province Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม _______________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________ เสียง ดังนี้ 
 Holding a total of                                                       shares and having the vote equal to                                    votes as follows: 
  หุ้นสามัญ ___________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ______________________________ เสียง 
  Ordinary share                                                            shares having the vote equal to                                                                         votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ _________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ______________________________ เสียง 
  Preference share                                                         shares having the vote equal to                                                                     votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 1.  ช่ือ __________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ __________  
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ___________________ หรือ 
  E-mail Phone Number                                                     or 
  ช่ือ __________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ ______________ 
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ___________________ หรือ 
  E-mail Phone Number                                                   or 
 
 
 

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ท ำเครื ่องหมำย  และระบุ
รำยละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ 

If choosing No. 1 please mark  and 
provide details of the proxies. 

อำกรแสตมป์ 20 
บำท  

Duty Stamp of 
THB 20 
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 2.  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
  The independent directors of the Company as follows: 
   นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ 
   Mr. Kittisak Bencharit 
    
 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน 

(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
 In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the 

meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. 
(Details of the Independent Directors are set out in Enclosure 5) 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 30 
April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follow: 
 
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2020 business operating results 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที ่3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To approve the 2020 financial statements for the fiscal year ended 31 December 2020 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ท ำเครื่องหมำย  และเลือก
กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง 

If choosing No. 2 please mark  and select 
one of the independent directors. 
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 วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
 Agenda 4 To approve the appropriation of net profit from business operating results for the year 2020 as legal reserve and dividend 

payment 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who are due to retire by rotation  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Elect the entire group of nominated directors 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Elect each nominated director individually 
  1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
   Mr. Chuangchai  
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  2. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ 
   Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
   Mr. Phaiboon Siripanoosatien 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
 Agenda 6 To approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2021 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2021 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
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  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
 Agenda 8 To approve the amendment to the Company’s Articles of Association  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2 ,000 ล้านบาท 
 Agenda 9 To approve the issuance and offering of debentures of the Company in the amount not exceeding THB 2,000 million 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที ่10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 
 Agenda 10 To approve the issuance and offering of structured notes in the amount not exceeding THB 300 million  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที ่11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 11 Other matters (if any). 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be invalid and shall not be 

deemed as my/our behalf as a shareholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณ าและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the 

meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any 
amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in 
all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions 
specified herein, shall be deemed the actions performed by myself/ourselves. 
 
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (_______________________________________) 
  
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (_______________________________________) 
  
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (_______________________________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to 

different proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be 

elected. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 

Form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on Friday, 30 April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held. 
  
 วาระที่ ______ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ ______ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ ______ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 


