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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน............................... เขียนที่............................................................................. 

Shareholder’s Registration No.              Written at 
 วันที่..............เดือน................................พ.ศ....................                 
                         Date             Month  Year 
      

(1)    ขาพเจา……………. ...............................................................................................................สัญชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบานเลขท่ี........................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อําเภอ/เขต.....................................................................................จังหวัด.......................................................ไปรษณีย......................................... 
        District     Province               Postal Code 
 

(2)    เปนผูถือหุนของ  บริษัท  ผลธัญญะ  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
         being a shareholder of  Phol Dhanya  Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม..........................................หุน    และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................เสียง ดังน้ี  
holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to votes as follows:  
 

หุนสามัญ.............................................................หุน        ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง  
Ordinary share      shares    and are entitled to vote equal to            votes  

 

หุนบุริมสิทธิ........................................................หุน        ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง  
   Preferred share     shares   and are entitled to vote equal to           votes   
  

(3)    ขอมอบฉันทะให........................................................................................ (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได)  
          1.  ชื่อ (name)................................................................................................................อายุ (age)............................................ป (years)  
อยูบานเลขท่ี.........................ถนน (Road)............................................................ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................. 
อําเภอ (Amphur/Khet)..............................................จังหวัด (Province)........................................รหัสไปรษณีย (Postal Code)........................หรือ 
 

            2. ชื่อ (name)...............................................................................................................อายุ (age)..............................................ป (years)  
อยูบานเลขท่ี...........................ถนน (Road).........................................................ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).................................................. 
อําเภอ (Amphur/Khet).............................................จังหวัด (Province)........................................รหัสไปรษณีย (Postal Code).............................. 
 

               3.  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ คนใดคนหน่ึงคือ   รศ.ดร.เสกศักดิ์  จําเริญวงศ  หรือ รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ  หรือ นายนพดล ธีระ
บุตรวงศกุล  (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6) คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น. ณ  หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคาร
ธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

Appoint anyone of the following independent directors; Assoc.Prof. Dr. Seksak Jumreornvong, or  Assoc.Prof. Dr. Ekachidd 
Chungcharoen or  Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul (details of independent directors as shown in the enclosure 6) One of them as my/our proxy 
to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2012  on  Monday,  April  23,  2012  at  
2.00pm. at Ratchavipa Floor 2nd, Tarnthip Bldg. of The ChaophyaPark Hotel, at 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned.    
 

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

อากร
แสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
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 (4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี  
        I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
 

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

        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
             (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2554 
Agenda No. 1     To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011 held on 22 April 2011 
  เห็นดวย          ไมเห็นดวย                                      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove          Abstain 
 

วาระท่ี 2   เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนิงานของบริษัทประจําป 2554 
Agenda No. 2   To consider and adopt the 2011 Board of Director’s report on the operating results of the Company  

        เห็นดวย             ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
       Approve          Disapprove            Abstain  

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 

สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผูสอบบัญช ี
Agenda No. 3  To consider and approve the 2011 Annual Statements of financial position, Statement of Comprehensive income and 

Cash Flow Statements of The Company and Subsidiaries ended on December 31, 2011 and Auditor’s report 
           เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
            Approve           Disapprove           Abstain  
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป 2554 และการจายเงินปนผล  
Agenda No. 4      To consider and approve the distribution of profit and the dividend payment for the year 2011 

       เห็นดวย            ไมเห็นดวย                          งดออกเสียง 
          Approve           Disapprove           Abstain  
 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามกาํหนดวาระ 
Agenda No. 5  To elect directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)    The Proxy is entitled to cast the voles on my behalf at its own discretion 
 

(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows; 
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  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 
  To consider electing directors in place of those to be retired by rotation 
 

       5.1 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการท้ังชุด_________________________เสียง 
        Approve the appointment of all directors             Votes 

 

               5.2 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังน้ี 
        Approve the appointment of each individual director as follows:     
  

1) นายชวลิต หวังธํารง  ( Mr. Chavalit Wangthamrong) 
        เห็นดวย             ไมเห็นดวย         งดออกเสียง  
            Approve       Disapprove          Abstain 

 

2) รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ   (Assoc.Prof. Seksak Jumreornvong, Ph.D.) 
                 เห็นดวย              ไมเห็นดวย         งดออกเสียง  
                Approve       Disapprove         Abstain  
    
วาระท่ี 6   พิจารณาและอนุมตัิคาบําเหน็จกรรมการป 2554 และคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 
Agenda No. 6          To consider and approve the remuneration of the directors’ remunerations for year 2011 and 2012  
        เห็นดวย               ไมเห็นดวย                                  งดออกเสียง  
            Approve            Disapprove        Abstain  
 

วาระท่ี 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 
Agenda No. 7  To consider the appointment of the auditor and determine the auditing fee for the year 2012   

         เห็นดวย            ไมเห็นดวย                                      งดออกเสียง  
           Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี 8    เรื่องอื่น ๆ (ถามี)  
Agenda No. 8      Other business (if any)  
               เห็นดวย         ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
           Approve      Disapprove       Abstain  
 
(5)   คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง  
      และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  

The voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
shareholder.  

(7)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา  
       หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบ 
       ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

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 appropriate in all respects.  
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
 
 
      ลงนาม  …............................................................................   ผูมอบฉันทะ  

Signature (______________________________________)  Proxy Grantor 
 
 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรับมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 

 
 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรับมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 

 
 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรับมอบฉันทะ  
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 

 
หมายเหตุ / Remark: 
1.     ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ      
        ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  
        The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many    
        proxies for splitting votes.  
2.     ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3.    ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ท้ังน้ีหากขอความท่ีระบุมีจํานวนเกินกวาท่ีระบุไวขางตนก็สามารถระบุ เพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ 
      หนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
       The proxy may split the votes. In this regards, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form. 
4.   วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ท้ังน้ี ขอบังคับบริษัทกําหนดไววาในการเลือกต้ังกรรมการบาง 
      รายตามวาระท่ี 5 ขางตน ผูถือหุนจะแบงคะแนนเสียงแกผูหน่ึงผูใดมากหรือนอยเพียงใด ไมได 
       For Agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated Director  
       individually. While the Company’s Articles of Association specify that the shareholders may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 5  
       above unequally. 
5. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอ่ืนใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการ 
       เรื่องใดท่ีไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (5) 

If there is any rule or regulation requiring the proxy to may 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 make the statement or provide evidence by specifying in clause (5). 
 
 
 
 
 
 

กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน  
พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  
Please enclose a certified copy of  ID 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Annex to the Proxy (Form B.) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  ผลธัญญะ  จํากัด (มหาชน)  
The appointment of Proxy by a shareholder of  Phol Dhanya Public Company Limited  

  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น.   ณ หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย 
โรงแรม เจาพระยาปารค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และ สถานท่ีอื่นดวย  
 

For The Annual General Meeting of the Shareholders 2012 held on Monday, April 23, 2012 at 2.00p.m. at Ratchavipa Floor 2nd 
Tarnthip Bldg. of The ChaophyaPark Hotel , 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or any adjournment at any date, time and 
place thereof 

          ________________________________________________________________ 

วาระท่ี........................ เร่ือง     ............................................................................................................................................                  
 Agenda No............... Subject:  ..........................................................................................................................................   
          เห็นดวย         ไมเห็นดวย          งดออกเสียง  
        Approve                       Disapprove      Abstain  
 

วาระท่ี........................  เร่ือง .........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:  ..........................................................................................................................................   
        เห็นดวย         ไมเห็นดวย     งดออกเสียง  
     Approve                       Disapprove      Abstain  
\ 

วาระท่ี........................  เร่ือง   .........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:   ..........................................................................................................................................    
          เห็นดวย         ไมเห็นดวย          งดออกเสียง  
       Approve                       Disapprove      Abstain  
 

วาระท่ี........................  เร่ือง   .........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:  .........................................................................................................................................    
        เห็นดวย         ไมเห็นดวย          งดออกเสียง  
        Approve                       Disapprove      Abstain 
 

วาระท่ี........................  เร่ือง   .........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:  .........................................................................................................................................    
         เห็นดวย         ไมเห็นดวย          งดออกเสียง  
        Approve                       Disapprove      Abstain 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในรับประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
     ลงช่ือ ……..............................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signed   (                                        )    Proxy Grantor 
       วันที่/Date……………….…………………. 

 
ลงช่ือ ...................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

     Signed   (                                   )   Proxy Holder 
      วันที่/Date………………………………… 


