(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

วันที่
Date

เดือน
Month

(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษท
ั ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

สัญชาติ
nationality

holding the total amount of

หุนสามัญ

(3)

shares and have the right to vote equal to

หุน

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุนบุริมสิทธิ

หุน

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได รายละเอียดตามหนังสือเชิญหนา 6 )
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, details in Page 6)

1. ชื่อ

อายุ

Name

ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to

ordinary share
preference share

พ.ศ.
Year

รหัสไปรษณีย
Postal Code

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

, Age

ป อยูบานเลขที่

.

years, residing at

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

2. ชือ่ ________________________________________ อายุ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ป อยูบานเลขที่
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code

3. ชื่อ ________________________________________ อายุ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

age
รหัสไปรษณีย
Postal Code

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ป 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ หองกรุงเทพ 2 เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร 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)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.-

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;
ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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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)
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเห็
่ นสมควร
(a)
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b)
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556

Agenda 3

To acknowledge the business performance of the year 2013

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2556
To consider and approve the Financial Statement of the year 2013

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

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

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้น สุด 31 ธันวาคม 2557 และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีประจําป
Agenda 5
To consider and approve the Auditor and set its remuneration
 (ก)
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b)
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 6
Agenda 6
 (ก)
(a)

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2556
To consider and approve the legal reserve and the dividend payment of the business performance
of the year 2013
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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 (ข)
(b)

วาระที่ 7
Agenda 7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่ 8
Agenda 8
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่ 9
Agenda 9
 (ก)
(a)
 (ข)

ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove

 งดออกเสียง/ Abstain

พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูท ี่พนจากตําแหนงตามวาระ
To consider and approve the re-election of directors whose terms are expired
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย/ Approve  ไมเห็นดวย/ Disapprove

 งดออกเสียง/ Abstain

 การแตงตั้งกรรมการเปน รายบุคคล
1. นายชัยวัฒน โกวิท จินดาชัย
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

(พนตามวาระ)
Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain
(พนตามวาระ)
Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain
(พนตามวาระ)
Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain

พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557
To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2014.
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
พิจารณาและอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุน กูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท
To consider and approve the issuance of debenture in the amount of not exceeding Baht 1,500
million.
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
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(b)

วาระที่ 10
Agenda 10

To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove

 งดออกเสียง/ Abstain

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) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the
meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there
is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her
consideration.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried on by he 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.

ลงชื่อ/ Signed...................................................................ผูมอบฉันทะ/ Grantor
(.........................................................................)

ลงชื่อ/ Signed...................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(.........................................................................)

ลงชื่อ/ Signed...................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(.........................................................................)

ลงชื่อ/ Signed...................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
(.........................................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Note.
1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. 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.
5. 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 C.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Annex to the Form of Proxy (Form C)

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 เซ็น
ทารา 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 Hotel, Krungthep 2, No. 1695, Paholyothin Road, Jatuchak, Jatuchak, Bangkok or on any data and at any
postponement thereof.
****************************************************************************************************************************************
วาระที่ …………………….. เรื่อง …………………………………………………………………………………….
Agenda ……………………..Subject …………………………………………………………………………………………
 (ก)
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ …………………….. เรื่อง …………………………………………………………………………………….
Agenda ……………………..Subject …………………………………………………………………………………………
 (ก)
ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นดวย/ Approve
 ไมเห็นดวย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ …………………………………………
Signed (…………………………….…………)
วันที่ (Date) …………./…………../…………..

ผูมอบฉันทะ
Grantor

ลงชื่อ …………………………………………
Signed (……………………………..…………)
วันที่ (Date) …………./…………../…………..

ผูรบั มอบฉันทะ
Proxy
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