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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy (Form B) 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 
เขยีน    

Written at    
วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
Date  Month Year 

 (1) ขา้พเจา้ ............................................................................................................... สญัชาต ิ............................... 
  I/We         Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่................................. ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง ................... ................................ 
Residing/Located at no.    Road         Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................... จงัหวดั ...................................................รหสัไปรษณีย ์................................... . 
Amphur/Khet Province            Postal Code 

 (2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited. 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ........................................ หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสยีง ดงันี้ 

Holding the total number of shares and having the rights to vote equal to            votes as follows 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให/้Hereby authorise 
  1. .............................................................................................................................. อายุ ................. ปี  
             Age           Year 
อยู่บา้นเลขที ่.............................. ถนน .................... ..................................... ต าบล/แขวง .....................................................  
Residing at No.   Road             Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... ........ รหสัไปรษณีย ์.................................... หรอื 
Amphur/Khet            Province       Postal Code   or 
  2. น.ส. โสภาวด ี เลศิมนัสชยั     อายุ  69  ปี     อยู่บา้นเลขที ่ 9/244  ถนน   ลาดกระบงั 
  Ms. Sopawadee Lertmanaschai Age 69 Year Residing at no. 9/244 Road Lat Krabang 
        ต าบล/แขวง ลาดกระบงั อ าเภอ/เขต ลาดกระบงั      จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10520หรอื 
  Tambol/Kwaeng  Lat Krabang Amphur/Khet  Lat Krabang Province Bangkok Postal Code 10520 or 

 3. นายวนิิต  อศัวกจิวริ ี อายุ   66  ปี  อยู่บา้นเลขที ่  420   ถนน บรมราชชนนี 
  Mr. Vinit  Usavakidviree Age 66 Year Residing at no.  420 Road Borommaratchachonnani 
        ต าบล/แขวง  บางบ าหรุ  อ าเภอ/เขต  บางพลดั จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10700หรอื 
  Tambol/Kwaeng  Bang Bamru Amphur/Khet  Bang Phlat Province  Bangkok Postal Code  10700 or 
  4. น.ส. ลลติา  หงษ์รตันวงศ ์ อายุ   45  ปี  อยู่บา้นเลขที ่ 1155/228 ถนน  สุทธสิารวนิิจฉยั 
  Ms. Lalita  Hongratanawong Age   45   Year Residing at no. 1155/228     Road Suthisan Winitchai 
        ต าบล/แขวง   ดนิแดง  อ าเภอ/เขต  ดนิแดง  จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10400  
  Tambol/Kwaeng   Din Daeng Amphur/Khet  Din Daeng Province  Bangkok Postal Code  10400 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ในวนัองัคารท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
13.30 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพยีงชื่อ
เดยีว 

 
Please place 
a tick mark 
to only one 

proxy 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary 
Meeting of Shareholders No. 1/2022 (E-EGM) to be held on Tuesday, 16 August 2022, at 13.30 p.m. or such other date, 
time and place as the Meeting may be held. 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
  In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows. 
 
   วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญั

ให้กบัประชาชนครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) 
  Agenda 1 To consider and approve the change of objectives of utilization of the proceeds received 

from the Initial Public Offering (IPO) 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  

ครัง้ท่ี 1 (JP-W1) จ านวนไม่เกิน 227,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น  

      Agenda 2 To consider and approve the issuance of the warrants to purchase the newly issued 
ordinary shares of the Company No. 1 (JP-W1) in the amount of not exceeding 227,500,000 
units for allocation to the existing shareholders in proportion of their respective 
shareholding. 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,750,000 บาท เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่จ านวน 341,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 227,500,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั   

  Agenda 3 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company of Baht 
113,750,000 equivalent to the new registered capital of Baht 341,250,000 by issuing 
227,500,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share and the 
amendment of the Company’s Memorandum of Association, Clause 4. to be in line with 
the Company’s capital increase  
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     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 (JP-W1) 

  Agenda 4 To consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares for certifying 
the exercise of rights of the Warrant of the Company’s ordinary shares No.1 (JP-W1) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
  
  วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 5 To consider other business (if any) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be 
deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’ s shareholder. 
 (5) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ี่
ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (5) In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.  
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 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently 
with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed .................................................. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor       
( .............................................. ) 

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

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

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

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

       ( .............................................. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
Remark 
1. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอื เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may have specified in the Attachment to Proxy Form B 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-EGM) ในวนัองัคารท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 13.30 น.หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 A proxy is granted by a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company 
Limited at the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2022 (E-EGM) to be held on Tuesday, 16 August 2022, at 
13.30 p.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

---------------------------------- 
  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 
  Agenda No.   Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 
  Agenda No.   Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 
  Agenda No.   Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………… (เลอืกตัง้กรรมการใหม่) (ต่อ) 
  Agenda No.  Subject:            (Election of new directors) (continued) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
   Vote for all nominated candidates 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Election of each individual nominated candidate 

                   ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
                      เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

 


