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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
 

 เขียนที่……………………………..……...……………. 
 Written at 
 วนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. …….....…..  

 Date             Month                       Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .......................................................................................................อาย ุ..................... ปี อยู่บา้นเลขที่......................................  
I/We                                age                  years, residing at 

ถนน………………………………….……. ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ...........................................................  
Road                            Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ………………...………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………...……………. 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”) 

 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง ดงันี ้ 
         holding the total amount of                        shares         and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ..................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................................เสียง  
      ordinary share                          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................................เสียง 
      preferred share          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
❑ (1) ชื่อ ................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   

                    Name                                                                                              age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (2) ชื่อ ................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                    Name                                                                                              age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (3) ชื่อ …............................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                    Name                                                                                             age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (4)  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวง 
รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., 
Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, 
Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900 or 

❑ (6)  นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 67 years old, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง 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 
Wednesday, 27 April 2022 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor      
                                                     ( ................................................... )  
 

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 
 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

  
 เขียนที่……………………………..……...……………. 
 Written at 
 วนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. …….....…..  

 Date             Month                       Year 
 
(1)   ขา้พเจา้ .......................................................................................................อาย ุ..................... ปี อยู่บา้นเลขที่......................................  

I/We                                age                  years, residing at 
ถนน………………………………….……. ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ...........................................................  
Road                            Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ………………...………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………...……………. 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”) 

 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง ดงันี ้ 
         holding the total amount of                        shares         and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ..................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................................เสียง  
      ordinary share                          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................................เสียง 
      preferred share          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
❑ (1) ชื่อ ................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   

                    Name                                                                                              age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (2) ชื่อ ................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                    Name                                                                                              age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (3) ชื่อ …............................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                    Name                                                                                             age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (4)  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวง 
รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., 
Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, 
Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900 or 

❑ (6)  นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 67 years old, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง 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 
Wednesday, 27 April 2022 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We hereby authorize the proxy to cast the vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 เมษายน 2564 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 

2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
   

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021. 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
  

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
The appointment of certain directors as follows: 
 
1.  นายสรุพล มีเสถียร - กรรมการ 
    Mr. Suraphon Meesathien - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

2.  นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น - กรรมการ 
Mr. Surasak Chaiyen - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

3.  นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม - กรรมการ 
Ms. Neeracha Panboonhom - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 Other matters, (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting 
as a shareholder.  
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(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให ้

ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 

proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 

 
ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

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

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

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                   ( .......................................................... ) 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to many proxies for splitting votes.  
2. ในกรณีที่มีระเบียบวาระทีต่อ้งพิจารณาในการประชมุมากกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder 
in the Supplemental Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy (Form B.) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Prima Marine Public Company Limited. 

  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 

พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 27 April 2022 at 14.00 hours via electronic media  

(E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
  

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
   

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                                            Approve                                 Disapprove                          Abstain  

  
ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
  

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                                            Approve                                 Disapprove                          Abstain  
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ระเบียบวาระที.่............... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Item………........ To consider and approve the appointment of directors (Continued) 
    

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

   
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

   
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

 เขียนที่……………………………..……...……………. 
 Written at 
 วนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. …….....…..  

 Date             Month                       Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .......................................................................................................อาย ุ..................... ปี อยู่บา้นเลขที่......................................  
I/We                                age                  years, residing at 

ถนน………………………………….……. ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ...........................................................  
Road                            Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ………………...………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………...……………. 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”) 

 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง ดงันี ้ 
         holding the total amount of                        shares         and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ..................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................................เสียง  
      ordinary share                          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................................เสียง 
      preferred share          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
❑ (1) ชื่อ ................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   

                    Name                                                                                              age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (2) ชื่อ ................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                    Name                                                                                              age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (3) ชื่อ …............................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                    Name                                                                                             age           years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                        Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                         or 

❑ (4)  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวง 
รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., 
Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, 
Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900 or 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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❑ (6)  นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 67 years old, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Wednesday, 27 April 2022 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant partial shares of 

 หุน้สามญั .................................... หุน้        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................ เสียง 
  ordinary share                    shares        and have the right to vote equal to                     votes 

 หุน้บรุิมสิทธิ ................................. หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................ เสียง 
   preferred share    shares        and have the right to vote equal to                       votes 

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสียง 
Total voting rights                                                                                 votes 

 
(5)  ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 เมษายน 2564 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 

2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
   

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021. 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
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ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
The appointment of certain directors as follows: 
 
1.  นายสรุพล มีเสถียร - กรรมการ 
    Mr. Suraphon Meesathien - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

2.  นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น - กรรมการ 
Mr. Surasak Chaiyen - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

3.  นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม - กรรมการ 
Ms. Neeracha Panboonhom - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain 
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ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 Other matters, (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   

 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting 
as a shareholder. 

  
 (7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากเรื ่องที ่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที ่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให ้

ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
  

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                           ( ............................................................ ) 
 

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

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

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                   ( .......................................................... ) 
หมายเหต ุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes.  

4.  ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder 
in the Supplemental Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Prima Marine Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 

พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 27 April 2022 at 14.00 hours via electronic media  

(E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
  

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
   

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                                            Approve                                 Disapprove                          Abstain  

  
ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
  

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                                            Approve                                 Disapprove                          Abstain 
  
 
 



     Enclosure 11 

Proxy Form  Page 86 

ระเบียบวาระที.่............... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Item………........ To consider and approve the appointment of directors (Continued) 
    

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

   
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

   
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 

 


