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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
      (Duty Stamp 20 Baht)  

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

 เขียนท ี     
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วนัที     เดอืน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขา้พเจา้             
            I/We                                                                                                                                                       สญัชาต ิ       
            อยูบ่า้นเลขท ี              nationality    
            Address                  
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ปริญสริิ จาํกัด (มหาชน) 

 
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม                          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง  ดงันี 
 
holding the total amount of                                                               shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
 
   หุน้สามญั                                  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 
 
 หุน้บรุมิสิทธิ                                         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสียง 
      preference share                              shares  and have the right to vote equal to                                         votes 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษัทก็ได ้รายละเอียดตามหนงัสอืเชิญหนา้ 6 ) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, details in Page 6) 

1.  ชือ                                                                                                                     อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท ี                         .          

Name                                                                                                                           , Age              years, residing at      
ถนน                          ตาํบล/แขวง                     อาํเภอ/เขต                    
Road            Tambol/Khwaeng                       Amphur/Khet    
จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์                         หรือ 
Province                Postal Code                                   or 

2.  ชือ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขท ี                                            

Name                                        age      years, residing at 
ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
Province Postal Code    or 

3.  ชือ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขท ี                                            

Name                                        age      years, residing at 
ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         
Province Postal Code 

 
 คนใดคนหนงึเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้   ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ    
 ปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM)   ในวนัที 29  เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านหอ้งประชมุของบรษัิท  หรือทีจะพงึเลอืนไป

ในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย       
  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 year 

2021 Teleconference via electronic device (E-AGM)  on April 29, 2021 at 2.00 p.m by broadcasting live from the company meeting room  
or on any adjournment at any date, time and place thereof.       

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครงันี ดังนี.- 
 In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows; 

 

 

 

ผู้ทีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หนา้ 2/6) 

 

วาระท ี  1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2563 

Agenda  1 To acknowledge the business performance of the year 2020 

 

วาระที  2  พจิารณาและอนุมตัิงบการเงนิประจาํปี 2563 

Agenda 2  To consider and approve the Financial Statement of the year 2020 

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท ี 3 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตังผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชสิีนสุด 31 ธันวาคม 2564 และกาํหนดจาํนวน 

  เงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 

Agenda 3 To consider and approve the Auditor and set its remuneration 

       

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain  

วาระท ี 4 พจิารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการ 

  ดาํเนินงานประจาํปี 2563 

Agenda 4 To consider and approve the approppriation as a reserve and the approve dividend payment for the 

year 2020 

 

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท ี  5 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตังกรรมการแทนทผู้ีทพ้ีนจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda  5 To consider and approve the appointment of directors  replace those who will retire by rotation  

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b)      To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
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(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หนา้ 3/6) 

 

      การแต่งตงักรรมการทังชุด 

             เห็นดว้ย/ Approve            ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 

 

         การแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.    ผศ.มนตผ์กา    วงษา   กรรมการ  (พน้ตามวาระ) 

Asst. Prof  Monpaka  Vongsa  Director  Terms are expired 

          เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

   2.    ดร.วิลาวลัย ์ ธรรมชาติ   กรรมการ     (พน้ตามวาระ) 

  Dr. Wilawam  Tummachart  Director  Terms are expired 

          เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

    

วาระท ี 6 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการอิสระ                                                                            

สาํหรับผลประกอบการปี 2563 

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2021. And     

approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2020.  

     

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                        เห็นดว้ย/ Approve       ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 
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(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หนา้ 4/6)   

 (5)     คาํแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอนื ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ…………………………………………………………… 

          Other statements or evidences (If any) of the proxy  

 (6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไมเ่ป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใหถ้ือวา่ การลงคะแนนเสียงนนัไมถ่กูตอ้ง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการ

พิจารณาเลือกลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีมีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉนัทะ

ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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...................................................................ผูม้อบฉันทะ/ Grantor

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

 

 

ลงชือ/ Signed...................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/ Proxy 

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

 

ลงชือ/ Signed...................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/ Proxy 

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

 

 

ลงชือ/ Signed...................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/ Proxy 

                (.........................................................................) 
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(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หนา้ 5/6) 

 

หมายเหต ุ

1.     หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตงัใหค้สัโตเดียน   

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน 

2.     หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

        (1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

        (2) หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

5.  ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ

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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(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หนา้ 6/6) 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Annex to the Form of Proxy (Form C) 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ปรญิสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited. 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี    ปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM)   ในวันที 29  เมษายน 2564 เวลา 14.00 

น. โดยถา่ยทอดสดผ่านหอ้งประชมุของบริษัท  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย       

 The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 Teleconference via electronic device (E-AGM) 

on April 29, 2021 at 2.00 p.m by broadcasting live from the company meeting room  or on any adjournment at any 

date, time and place thereof.   

 ****************************************************************************************************************************** 

 

วาระที …………………….. เรอืง ……………………………………………………………………………………. 

Agenda ……………………..Subject ………………………………………………………………………………………… 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                    เห็นดว้ย/ Approve      ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที …………………….. เรอืง ……………………………………………………………………………………. 

Agenda ……………………..Subject ………………………………………………………………………………………… 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                    เห็นดว้ย/ Approve      ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 

  

      ลงชือ  ………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 

      Signed  (…………………………….…………) Grantor 

      วนัที (Date)   …………./…………../………….. 

 

      ลงชือ  ………………………………………… ผูร้บัมอบฉันทะ 

      Signed  (……………………………..…………) Proxy 

      วนัที (Date)   …………./…………../………….. 


