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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)        

  PROXY  (Form B.) 
(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550) 

 

เขียนที ่ ………………………………………………………… 
     Written at  

วนัที่ ……..…เดือน   ……………….……….. พ.ศ……………... 
Date            Month              Year 
 

 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………….สญัชาต…ิ………………………………… 
                 I/We,                Nationality 

อยู่บ้านเลขที่………………… ถนน………………………………….… ต าบล/ แขวง……………………………………………………… 
Residing at No.  Road    Subdistrict 

อ าเภอ/ เขต…………………………………… จงัหวดั…………………………………………..… รหสัไปรษณีย์…………………… 
District     Province     Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ปริญสิริ จ ากดั  (มหาชน)  “บริษัท” 
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited  “Company” 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม …..….………………………….. หุ้น,         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………….………เสียง 
Holding the total amount of         shares  and have the rights to vote equal to              votes 
 

 (3)   ขอมอบฉนัทะให้       1.   …………………………………………………………………..……….อาย…ุ……………...ปี 
             Hereby appoint        Age 

อยู่บ้านเลขที่………………… ถนน……………………………..……… ต าบล/ แขวง…………………………………………………….. 
Residing at No.  Road    Subdistrict 

อ าเภอ/ เขต…………………………………….… จงัหวดั………………..…………………………… รหสัไปรษณีย์…………………. 
District     Province     Postal Code 
 

         หรือ          2.    …………………………………………………………………..……….อาย…ุ……………...ปี 
             hereby appoint        Age 

อยู่บ้านเลขที่………………… ถนน……………………………..……… ต าบล/ แขวง…………………………………………………….. 
Residing at No.  Road    Subdistrict 

อ าเภอ/ เขต…………………………………….… จงัหวดั………………..…………………………… รหสัไปรษณีย์…………………. 
District     Province     Postal Code 
 
 

   หรือ          3.    …………………………………………………………………..……….อาย…ุ……………...ปี 
             Hereby appoint        Age 

อยู่บ้านเลขที่………………… ถนน……………………………..……… ต าบล/ แขวง…………………………………………………….. 
Residing at No.  Road    Subdistrict 

อ าเภอ/ เขต…………………………………….… จงัหวดั………………..…………………………… รหสัไปรษณีย์…………………. 
District     Province     Postal Code 
 
 
 
 
 

ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า   ในกา ร
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   ปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์   เลขท่ี   9/9 ถนนวิภาวดี
รังสติ แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย       

 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 2017 on April 28, 2017 at 14.00 hrs. At  Ramagardens Hotel Vibhavadi Rangsit Rd. Bang 
Khen Maket, Lak Si, , Bangkok, Thailand or on any data and at any postponement thereof.   
   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows; 

 
วาระที่   1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
Agenda  1 To acknowledge the business performance of the year 2016 
 
วาระที่  2 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 
Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement of the year 2016 
          (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
                        เหน็ด้วย/ Approve       ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดจ านวน 
  เงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 
Agenda 3 To consider and approve the Auditor and set its remuneration 

       
          (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
                        เหน็ด้วย/ Approve       ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain  
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตจิัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการ 
  ด าเนินงานประจ าปี 2559 
Agenda 4 To consider and approve the appropriation as a reserve and the approve dividend payment for the 

year 2016 
          (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
                        เหน็ด้วย/ Approve       ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors  replace those who will retire by rotation  
          (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
 

      การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
             เหน็ด้วย/ Approve            ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 
 
         การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   1.    นายอเุทน  คงสนุทรกิจกลุ  กรรมการ  (พ้นตามวาระ) 
   Mr. Utane Kongsoontornkitkul   Director  Terms are expired 
          เหน็ด้วย/ Approve     ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
   2.    นายขวญัชาย มงคลกิจทวีผล  กรรมการ     (พ้นตามวาระ) 

  Mr.Kwanchai Mongkolkittaveepol   Director  Terms are expired 
          เหน็ด้วย/ Approve     ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
    
 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และอนุมัตเิงนิบ าเหน็จกรรมการอสิระ                                                                             

ส าหรับผลประกอบการปี 2559 
Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2017. And     

approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2016. 
      

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

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                        เหน็ด้วย/ Approve       ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 
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วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตใิห้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 
Agenda 7 To consider and approve the  issuance of debenture in the amount of not exceeding Baht 1,500  
  million. 
          (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
                        เหน็ด้วย/ Approve       ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 
 
 

(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………. 
Other statements or evidences (If any) of the proxy  

 
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
        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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 

 
        

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 
respects. 
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ลงช่ือ/Signed................................................................... ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

          (.......................................................................) 
 
  ลงช่ือ/ Signed................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                   (....................................................................) 
 
  ลงช่ือ/ Signed................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                   (.......................................................................) 
 
  ลงช่ือ/ Signed................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                   (......................................................................) 
 

************************************************************************************************************************************** 
หมายเหตุ     Note. 

  1.     ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้

ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ (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. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น 

กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถ
แถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ  (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. กรุณาติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
Please affix Duty Stamp of Baht 10. 
 



  
     
 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข) 
Supplemental Proxy Form B 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน) 
 The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited. 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1  โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์ เลขท่ี   9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2017 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 28 , 2017 at 14.00 hrs. At  Grand 
Ballroom 1  ,Ramagardens Hotel , 9 /9  Vibhavadi Rangsit Rd. Bang Khen Maket, Lak Si, , Bangkok, , Thailand or on 
any data and at any postponement thereof. 
***************************************************************************************************************************** ****** 
วาระที่ …………………….. เร่ือง ………………………………………………………………………………………………. 
Agenda ……………………..Subject ………………………………………………………………………………………… 

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

         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                    เหน็ด้วย/ Approve      ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ ……………………...เร่ือง ……………………………….……..………………………………………………………. 
Agenda ……………………..Subject ………………………………………………………………………………………… 

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

         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

                    เหน็ด้วย/ Approve      ไมเ่หน็ด้วย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 
  
      ลงช่ือ/ Signed  ............................................... ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
        (........................................................) 
      วนัท่ี (Date)   …………./…………../………….. 
 
      ลงช่ือ/ Signed ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (............................................................)  
      วนัท่ี (Date)   …………./…………../………….. 
 


