(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนา 1/5)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
PROXY (Form B.)
(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
เขียนที่ …………………………………………………………
Written at

วันที่ ……..…เดือน ……………….……….. พ.ศ……………...
Date

Month

Year

(1) ขาพเจา…………………………………………………………………………….สัญชาติ……………………………………
I/We,

Nationality

อยูบานเลขที่………………… ถนน………………………………….… ตําบล/ แขวง………………………………………………………
Residing at No.

Road

Subdistrict

อําเภอ/ เขต……………………………………

จังหวัด…………………………………………..… รหัสไปรษณีย……………………

District

Province

Postal Code

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) “บริษัท”
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited “Company”
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม …..….………………………….. หุน,
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………….………เสียง
Holding the total amount of

shares

and have the rights to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให  1. …………………………………………………………………..……….อายุ………………...ป
Hereby appoint

Age

อยูบานเลขที่………………… ถนน……………………………..……… ตําบล/ แขวง……………………………………………………..
Residing at No.

Road

Subdistrict

อําเภอ/ เขต…………………………………….… จังหวัด………………..…………………………… รหัสไปรษณีย………………….
District

Province

หรือ

Postal Code

 2. …………………………………………………………………..……….อายุ………………...ป

hereby appoint

Age

อยูบานเลขที่………………… ถนน……………………………..……… ตําบล/ แขวง……………………………………………………..
Residing at No.

Road

Subdistrict

อําเภอ/ เขต…………………………………….… จังหวัด………………..…………………………… รหัสไปรษณีย………………….
District

Province

หรือ

Postal Code

 3. …………………………………………………………………..……….อายุ………………...ป

Hereby appoint

Age

อยูบานเลขที่………………… ถนน……………………………..……… ตําบล/ แขวง……………………………………………………..
Residing at No.

Road

Subdistrict

อําเภอ/ เขต…………………………………….… จังหวัด………………..…………………………… รหัสไปรษณีย………………….
District

Province

Postal Code

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนา 2/5)
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ป 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ หองกรุงเทพ 2
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย Anyone of
the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting of
the 2014 on April 29, 2014 at 14.00 hrs., at Centara Grand Hotel , Krungthep 2, No. 1695 Paholyothin Road,
Chatuchak sub-district, Chatuchak district ,Bangkok , Thailand or on any data and at any postponement thereof.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;
วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
To acknowledge

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 1/2556
To consider approval of the Minutes of Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the year
1/2013
 (ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b)
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3
วาระที่ 4
Agenda 4
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่ 5
Agenda 5

รับทราบผลการดําเนิน งานของบริษัทประจําป 2556
To acknowledge the business performance of the year 2013
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2556
To consider and approve the Financial Statement of the year 2013
ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธัน วาคม 2557 และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีประจําป
To consider and approve the Auditor and set its remuneration

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนา 3/5)
 (ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b)
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงิน ปนผล สําหรับผลการ
ดําเนิน งานประจําป 2556
Agenda 6
To consider and approve the legal reserve and the dividend payment of the business performance
of the year 2013
 (ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b)
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 7
Agenda 7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูทพี่ น จากตําแหนงตามวาระ
To consider and approve the re-election of directors whose terms are expired
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย/ Approve  ไมเห็นดวย/ Disapprove

 งดออกเสียง/ Abstain

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1. นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย
กรรมการ
Mr. Chaiwat Kowitchindachai
Director
 เห็นดวย/ Approve  ไมเห็นดวย/ Disapprove
2. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล
กรรมการ
Mr. Utane Kongsoontornkitkul
Director
 เห็นดวย/ Approve  ไมเห็นดวย/ Disapprove
3. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล
กรรมการ
Mr. Kwanchai Mongkolkittaveepol
Director
 เห็นดวย/ Approve  ไมเห็นดวย/ Disapprove

(พน ตามวาระ)
Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain
(พน ตามวาระ)
Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain
(พน ตามวาระ)
Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain

พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557
To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2014.

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนา 4/5)
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาและอนุมัติใหบริษัท ออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงิน ไมเกิน 1,500 ลานบาท
To consider and approve the issuance of debenture in the amount of not exceeding Baht 1,500
million.
 (ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b)
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่นใดที่อาจจะเสนอไดตอที่ประชุม (ถามี)
To consider any other business that may be property brought before the meeting. (If any)

(5) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ………………………………………….
Other statements or evidences (If any) of the proxy
(6) การลงคะแนนเสียงของผูรับ มอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Voting for 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
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.

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนา 5/5)
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every
respects.
ลงชื่อ/Signed................................................................... ผูมอบฉันทะ/Grantor
(.......................................................................)
ลงชื่อ/ Signed................................................................... ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(....................................................................)
ลงชื่อ/ Signed................................................................... ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(.......................................................................)
ลงชื่อ/ Signed................................................................... ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(......................................................................)
**************************************************************************************************************************************
หมายเหตุ Note.
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the
meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated
candidates as a whole of for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได
ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the
meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับ ใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถ
แถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence
such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the
meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
5. กรุณาติดอากรแสตมป 10 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 10.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited.
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองกรุงเทพ 2 โรงแรม เซ็นทารา
แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย
For the 2014 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 29, 2014 at 14.00 hrs. at Centara
Grand Bangkok Hotel, Krungthep 2 , No. 1695, Paholyothin Road, Jatuchak, Jatuchak, Bangkok or on any data and
at any postponement thereof.
***********************************************************************************************************************************
วาระที่ …………………….. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………….
Agenda ……………………..Subject …………………………………………………………………………………………
 (ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ ……………………...เรื่อง ……………………………….……..……………………………………………………….
Agenda ……………………..Subject …………………………………………………………………………………………
 (ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบ ูรณและเปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ/ Signed ............................................... ผูมอบฉันทะ/ Grantor
(........................................................)
วันที่ (Date) …………./…………../…………..
ลงชื่อ/ Signed ............................................... ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(............................................................)
วันที่ (Date) …………./…………../…………..

