(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

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

เขียนที
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

วันที
Date

เดือน
Month

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
F Fนรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

สัญชาติ
nationality

holding the total amount of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

votes as follows:

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

หุ้น

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทก็ได้ รายละเอียดตามหนังสือเชิญหน้ า 6 )
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, details in Page 6)
อายุ

Name

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

2. ชือ ________________________________________ อายุ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสียง ดังนี F

shares and have the rights to vote equal to

1. ชือ

ถนน
Road
จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

, Age

ปี อยู่บ้านเลขที
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

age

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที

.

years, residing at

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or

3. ชือ ________________________________________ อายุ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ปี อยู่บ้านเลขที
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ใน
วันที 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์ เด้ นส์ เลขที 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะ
พึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
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 2019 on April 22, 2019 at 2.00 p.m. At Ramagardens Hotel Vibhavadi Rangsit Rd. Bang khenmaket, Laksi, , Bangkok, Thailand or on
any adjournment at any date, time and place thereof.
.

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังF นี F ดังนี F.-

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;
ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หน้ า 2/6)
วาระที? 1

รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561

Agenda 1

To acknowledge the business performance of the year 2018

วาระที? 2
Agenda 2

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561
To consider and approve the Financial Statement of the year 2018

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที? 3
Agenda 3

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
พิจารณาและอนุมัตแิ ต่ งตังT ผู้สอบบัญชีสําหรั บปี บัญชีสินT สุด 31 ธันวาคม 2562 และกําหนดจํานวน
เงินค่ าสอบบัญชีประจําปี
To consider and approve the Auditor and set its remuneration

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที? 4
พิจารณาและอนุมัตจิ ัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561
Agenda 4
To consider and approve the approppriation as a reserve and the dividend payment for the year
2018
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที? 5
Agenda 5
 (ก)
(a)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
พิจารณาและอนุมัตแิ ต่ งตังT กรรมการแทนที?ผ้ ูท? ีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors replace those who will retire by rotation
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
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(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our as follows
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หน้ า 3/6)

 การแต่ งตังT กรรมการทังT ชุด
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
1. ศดร.วรภัทร โตธนะเกษม

 งดออกเสียง/ Abstain
กรรมการ

Prof.Dr. Warapatr Todhanakasem

Director
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
กรรมการ

Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain
(พ้ นตามวาระ)

Assoc.Prof. Anchalee Pipatanasern Director

Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain
(พ้ นตามวาระ)

 เห็นด้ วย/ Approve
2. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ

 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
3. นางสาวสิริลกั ษณ์ โกวิทจินดาชัย
กรรมการ

Miss Siriluck Kovitchindachai
 เห็นด้ วย/ Approve
วาระที? 6
Agenda 6

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที? 7
Agenda 7

(พ้ นตามวาระ)

Director
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

Terms are expired
 งดออกเสียง/ Abstain

พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 และอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการอิสระ
สําหรับผลประกอบการปี 2561
To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2019. And
approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain

พิจารณาและอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายตราสารหนี Fทีเป็ นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี
ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท
To consider and approve the issuance of Debt Instruments not over 10 years, not
exceeding Baht 3,500 million.
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(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หน้ า 4/6)
(5) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอืน ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………………

Other statements or evidences (If any) of the proxy
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี Fให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
F ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีทีทีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีมีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.
ลงชือ/ Signed...................................................................ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.........................................................................)
ลงชือ/ Signed...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.........................................................................)
ลงชือ/ Signed...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.........................................................................)
ลงชือ/ Signed...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี Fใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
F คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้ เท่านันF
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หน้ า 5/6)
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
F
อกตั Fงกรรมการทังชุ
F ดหรือเลือกตั Fงกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
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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(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หน้ า 6/6)
ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแคททรี ยา 1 โรงแรม รามา
การ์เด้ นส์ เลขที 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานครหรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานที
อืนด้ วย
For the 2 0 1 9 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 2 2, 2 01 9 at 1 4 .0 0 hrs. At Grand
Cattleya 1 Room ,Ramagardens Hotel , 9/9 Vibhavadi Rangsit Rd. Bang Khen Maket, Lak Si, , Bangkok, , Thailand or
on any data and at any postponement thereof.
****************************************************************************************************************************************
วาระที …………………….. เรื อง …………………………………………………………………………………….
Agenda ……………………..Subject …………………………………………………………………………………………
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
วาระที …………………….. เรื อง …………………………………………………………………………………….
Agenda ……………………..Subject …………………………………………………………………………………………
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี F
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
 งดออกเสียง/ Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชือ …………………………………………
Signed (…………………………….…………)
วันที (Date) …………./…………../…………..

ผู้มอบฉันทะ
Grantor

ลงชือ …………………………………………
Signed (……………………………..…………)
วันที (Date) …………./…………../…………..

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy
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