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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนที�................................................................................... 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
 วนัที�..............เดือน................................พ.ศ....................                 
                         Date             Month  Year 
      

(1)    ขา้พเจา้……………. ...............................................................................................................สญัชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบ่า้นเลขที�........................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อาํเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์........................................ 
        District     Province               Postal Code 
 

(2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ผลธญัญะ  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
         being a shareholder of  Phol Dhanya  Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจาํนวนทัaงสิaนรวม..........................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง ดงันีa   
holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to votes as follows:  
 

ห้นสามญั.............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Ordinary share      shares    and are entitled to vote equal to            votes  

 

หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  
   Preferred share     shares   and are entitled to vote equal to           votes   
  

(3)    ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (The proxy holder of shareholder)  

          ชื�อ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years)  
อยูบ่า้นเลขที�...........................ถนน (Road)............................................................ตาํบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................... 
อาํเภอ (Amphur/Khet).............................................จงัหวดั (Province).......................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).........................หรือ/or 

                   2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  ในวนัศุกร์ที� mn เมษายน 2560  เวลา  14.00  นาฬิกา   ณ สถานที�ตัaงบริษทัฯ  ห้องประชุมชัaน  3  เลขที�  1/11  
ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย ดงัมีรายชื�อต่อไปนีa  
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6) 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ                  อาย ุ54 ปี        ที�อยู:่   20/58 หมู่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 Asso.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen    age 54 years   address:   20/58 M.9 Bangtald, Pakkred, Nonthaburi 11120 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล            อาย ุ49 ปี ที�อยู:่  21/51 หมู่ที� 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ�งชนั กรุงเทพฯ 10170 
 Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul     age 49 years   address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok   10170 

3. นายสนัติ เนียมนิล       อาย ุ47 ปี        ที�อยู:่  99/719 หมู่ n ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี zzzz{  
  Mr. Santi Niamnil       age 47 years    address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

Duty 
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Appoint anyone of the following independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 
meeting of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 28th April, 2017 at 2.00 p.m. at The Company’s Conference room 
3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5) 
 

 (�)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัa งนีa  ดงันีa   
        I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
 

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

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

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 9/;<<= เมื�อวนัที� ;= สิงหาคม ;<<= 

Agenda No. z     To Consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016 held on August 29, 
  2016 
  เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove          Abstain 
 

วาระที� 2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี ;<<= 
Agenda No. 2   To acknowledgement the Company’s Operating Results 2016. 

        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง  
       Approve          Disapprove            Abstain  

 

วาระที� 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� B9 ธันวาคม ;<<= 
Agenda No. 3  To consider and approve the 2016 Financial Statements for the year ended December 31, 2016. 
           เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง  
            Approve           Disapprove           Abstain  
 

วาระที� 4   พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการครึ�งปีหลัง ปี ;<<= และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
Agenda No. 4      To consider the approval of the Suspension of dividend payment for the year 2016 and acknowledge the distribution of 

interim dividend 
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
          Approve           Disapprove           Abstain  
 

วาระที� 5   พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
Agenda No. 5      To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation. 

       เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
          Approve           Disapprove           Abstain  
 

วาระที� 6   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี ;<HI 

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of director’s remuneration for 2017 
       เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

          Approve           Disapprove           Abstain  
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วาระที� 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี ;<HI 
Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine their remuneration for 2017. 

 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
                 Approve        Disapprove          Abstain  
 
วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No.8     Other business (if any)  
               เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง  
           Approve      Disapprove       Abstain  
 
(5)   คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื�นๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีa  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัaนไม่ถูกตอ้ง  
       และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น  

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)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา  
       หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง  หรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบ 
       ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  

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.  

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัaน ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 

 
 
      ลงนาม  …............................................................................   ผูม้อบฉนัทะ  

Signature (______________________________________) Grantor 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

Please enclose a certified copy of ID card  
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หมายเหตุ / Remarks: 
1.     ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ      
        ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  
2.     ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนที�ระบุไวใ้นขอ้ (2) กไ็ด ้
3.     ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ทัaงนีaหากขอ้ความที�ระบุมีจาํนวนเกินกวา่ที�ระบุไวข้า้งตน้กส็ามารถระบุ เพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ 
       หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
4. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื�นใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการ 
        เรื�องใดที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (7) 
 

Remarks: 
1.     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.     Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (m) or grant only part less than the amount specified for optional.. 
3.     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. 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 (7) 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Proxy (Form B) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
The appointment of Proxy by a shareholder of  Phol Dhanya Public Company Limited  
  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  ในวนัศุกร์ที�  mn เมษายน m��{  เวลา  z�.{{ นาฬิกา  ณ สถานที�ตัaงบริษทัฯ  ห้องประชุมชัaน 
3  เลขที� 1/11  ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี zmz�{  หรือที�พึงเลื�อนไปใน วนั เวลา และ สถานที�อื�นดว้ย  
 

For The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 28th April, 2017 at 2.00p.m. at The Company’s Conference 
room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or any adjournment at any date, time and place thereof          

______________________________________________________________________________________________________ 

 
วาระที�........................ เรื�อง     ..........................................................................................................................................                  
 Agenda No............... Subject:  ..........................................................................................................................................   
      เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
   Approve       Disapprove      Abstain  
วาระที�........................  เรื�อง .........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:  .........................................................................................................................................   
      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง  
   Approve      Disapprove      Abstain  
\วาระที�........................  เรื�อง   .........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:   ..........................................................................................................................................    
    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain  
วาระที�........................  เรื�อง   ........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:  .........................................................................................................................................    

เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
   Approve      Disapprove      Abstain 
วาระที�........................  เรื�อง   ........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:   .........................................................................................................................................    
 เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
   Approve                      Disapprove      Abstain 
 

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

 
     ลงชื�อ ……..............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signed   (                                        )    Grantor 
       วนัที�/Date……………….…………………. 
 

ลงชื�อ ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signed   (                                   )   Proxy Holder 
      วนัที�/Date………………………………… 




