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                               เอกสารแนบ 1 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

  

1.ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบ
ฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
    2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
    2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความ
แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3.ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
           ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทย หรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ท่ี
ของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือ
ขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรอง
ความถูกตอ้งของค าแปล 
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       Enclosure 1 
Evidence required for attending Meeting 

 

1. Individual Person 
1.1 Shareholder’s identification card such as personal I.D. card, driver license or identification card of Government Officer 

or identification card of State Enterprise Officer 
1.2 In case of appointing proxy : copy of identification card of shareholder (certified true copy by card’s holder) and 

identification card or passport (in case of foreigner) of Proxy 
 

2. Juristic person 
A Company’s Affidavit issued, within the past 30 days, by Department of Commercial 

Registration, Ministry of Commerce. 
B Copies of identification cards or passports (in case of foreigner) of authorized directors 

(Certified true copy by cards’ holder), who sign under power of attorney, and identification card or passport of 
Proxy. 
 

3. Foreign Individual or Juristic Person 
3.1 Individual person 

A Shareholder’s passport. 
B In case of appointing proxy : copy of passport of shareholder (certified true copy by its holder) and 

identification card or passport (in case of foreigner) of Proxy. 
 

3.2 Juristic person 
A Company’s Affidavit which contains details of the persons authorized to sign on behalf of that Company. 
B Copies of identification cards or passports (in case of foreigner) of authorized directors 

(Certified true copy by cards’ holder), who sign under power of attorney, and identification card or passport of 
Proxy. 
 



                                                                                 Pre-Built 3 / 10 

 
                 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนท่ี      
Shareholders’  Registration No.                                          Written at 
 

                            วนัที่          เดือน           พ.ศ.   
                            Date        Month                Year 
 

(1)  ขา้พเจา้/ I/ We,…………………………………….……………… สัญชาติ/ Nationality…………………………………… 
อยูบ่า้นเลขท่ี/Reside at………………………………………………… ถนน/ Street………….……………………………………… 
ต าบล/แขวง/ Sub-District………………………………………….…..อ าเภอ/เขต/ District……………………………………… 
จงัหวดั/ Province………………………………………………………… รหสัไปรษณีย/์ Post Code……………………………… 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Pre-Built  Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                                        หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง  ดงัน้ี 
Holding shares at 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 
 หุน้บุริมสิทธิ         หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                เสียง 
   preference share                                       shares  and have the right to vote equal to                                            votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint  
1.  ช่ือ _________________________________________ อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                        

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix Duty Stamp 20 Baht 
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3.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี              
Name       age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั                                             รหสัไปรษณีย ์                       
Province                       Postal Code                    
               
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting 2019 

held on Thursday 25th April 2019, at 2:30 p.m. At Jupiter room 11-13, Challenger , Impact Muang Thong Thani or on the date at time and place as 
may be postponed or changed. 

 
 
 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
            I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Proxy Grantor 

(………………………………………...) 
 

      
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

(………………………………………..) 
   
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ 

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares may not b e divided to more than 

one proxy holder in order to vote. 
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีถือไวไ้ด ้
 The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the shares actually held. 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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                                                                               หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนท่ี      
Shareholders’  Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที่          เดือน           พ.ศ.   
                             Date        Month                  Year 

 
(1)  ขา้พเจา้/ I/ We,…………………………………….……………… สัญชาติ/ Nationality……………………………………… 
อยูบ่า้นเลขท่ี/Reside at………………………………………………… ถนน/ Street………….……………………………………… 
ต าบล/แขวง/ Sub-District………………………………………….…..อ าเภอ/เขต/ District……………………………………… 
จงัหวดั/ Province………………………………………………………… รหสัไปรษณีย/์ Post Code……………………………… 
 
(2)เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
Being a shareholder of Pre-Built  Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม            หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง  ดงัน้ี 
 
Holding shares at 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 
 หุน้บุริมสิทธิ             หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

   preference share                       shares  and have the right to vote equal to             votes 
 
(3)ขอมอบฉนัทะให ้

                   Hereby appoint  
1.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix Duty Stamp 20 Baht 
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3.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี              
Name                  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์                  
Province      Postal Code 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting 2019 

held on Thursday 25th April 2019, at 2:30 p.m. At Jupiter room 11-13, Challenger , Impact Muang Thong Thani or on the date at time and place as 
may be postponed or changed. 

 
(4)ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
    In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงไดป้ระชุมไปแลว้เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2561 

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting 2018 held on 26th April 2018 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานปี 2561  
Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2018 operating result  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year ended 31 December  2018 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561  
Agenda 4 To consider and approve Dividend Payment for the year 2018 operating results  
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
Agenda 5 To consider and approve the issuance of Company’s Debenture  
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติักรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve reappoint new directors to succeed these completing their terms 

 คุณวโิรจน์  เจริญตรา/ Mr.Wirot Charoentra 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

 คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย/์ Mr.Prasong Prapussaratit 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

 คุณณฐ  หงศล์ดารมภ/์ Mr.Nata Hongladarom  
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and their fee for 2019 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 8 To consider and approve director’s monthly remuneration  
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติับ าเหน็จกรรมการ 
Agenda 9 To consider and approve Director’s  Bonus 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda 10 To consider any others business (if any) 
  □ เห็นดว้ย/ Approve           □ ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5)การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น / 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 ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร / 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 amend ment to any fact, the 
Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.  
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except  for vote of the 
Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Proxy Grantor 
    (………………………………………...) 

 
      

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 
    (………………………………………..) 

 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate t he number of 

shares to several proxies to vote separately  
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in t he Regular Continued 

Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Pre-Built Public Company Limited 

 
 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ 11-13 – อาคารชาเลนเจอร์ 

อิมแพค เมืองทองธานี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 For the Shareholder’s Annual General Meeting 2019 held on Thursday 25th April 2019, at 2:30 p.m. At Jupiter room 11-13 – Challenger, Impact 

Muang Thong Thani or at any adjournment thereof. 
 
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
        Approve           Disapprove        Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
         Approve           Disapprove        Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 
   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
        Approve           Disapprove        Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 
   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
        Approve           Disapprove       Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 
   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
       Approve           Disapprove       Abstain                    



                                                                                 Pre-Built 10 / 10 

วาระท่ี     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                  Disapprove            Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                  Disapprove             Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain  
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
            Approve                   Disapprove             Abstain  
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  


