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

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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

(1)    ขาพเจา……………. ..........................................................................................................สัญชาติ............................................................           
         I/We                            Nationality     
         สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี...................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง.......................................................  
         Address                                  Road                       Sub-District               
         อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................ไปรษณีย............................................................. 
         District             Province           Postal Code 
         ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ....................................................................................................... 
          As the custodian of shareholder’s name 
          ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company  Limited. 
 
 

 

 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   
 

(2)    ขอมอบฉันทะให 
        Hereby appoint 
 

          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)......................... 
หรือ 

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

อากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2555  ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น.  ณ  หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย  โรงแรมเจาพระยาปารค  เลขท่ี 247 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
Anyone of the above as me/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2012 on 
Monday, April 23,  2012  at  2.00p.m. 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.     
 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my proxy to attend and vote in the Meeting as follows: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 
 Grant Partial shares of 
 หุนสามัญ.............................................................หุน        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง  
 Ordinary share                                                 shares        and are entitled to vote equal to                                 votes  
 หุนบุริมสิทธิ........................................................หุน        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง  
   Preferred share                                                shares        and are entitled to vote equal to                                           votes   
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด________________________________เสียง 
 Total voting share of               Vote 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions 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 April 22, 2011 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
              (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                              เห็นดวย          ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove     Abstain 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการดําเนิงานของบริษัทประจําป 2554 
Agenda No. 3   To consider and adopt the 2011 Board of Director’s report on the operating results of the Company  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดวย             ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
       Approve          Disapprove            Abstain  
 

 



สิ่งที่สงมาดวย 4  (แบบ ค.) 
Enclosure 4 (Form C.) 

หนา 3 ของจํานวน 7 หนา 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป
สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผูสอบบัญช ี
Agenda No. 4  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 Auditors report 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
           เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
            Approve           Disapprove           Abstain 8 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 และการจายเงินปนผล  
Agenda No. 5      To consider and approve the distribution of profit and the dividend payment for the year 2011  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
         (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       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; 

 

    5.1 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการท้ังชุด____________________________เสียง 
        Approve the appointment of all nominated candidates as a whole             Votes 

 

        5.2 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังน้ี 
      Approve the appointment of each individual nominated candidates 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 
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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   

(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; 

                      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   

(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; 

               เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                              งดออกเสียง  
                 Approve                  Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี 8    เรื่องอื่น ๆ (ถามี)  
Agenda No. 10      Other business (if any)  

(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; 
                     เห็นดวย                               ไมเห็นดวย                            งดออกเสียง  
                         Approve               Disapprove        Abstain  
 
 
(5)   คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไม 
       ถูกตอง 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 หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการ 
       พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ 
       ใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแบหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน  (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

  Documents and evidence enclosed with the proxy form are: 
(1) Power of Attorney from the shareholder authorized a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholders 
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have permit to act as a custodian 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกลงคะแนนเสียงได 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is acceptable to elect either directors as a whole or elect each director 
individually. 

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบแระจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แนบ 
In case there are agenda other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Regular Continued Proxy Form C.  

   กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน  
   พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  
   Please enclose a certified copy of ID. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of  the Shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited. 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555  เวลา 14.00น. ณ  หองรัชวิภา ช้ัน 2 อาคาร
ธารทิพย โรงแรม เจาพระยาปารค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ประเทศไทย หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นดวย 
For the Annual General Meeting of Shareholders 2012 which will be held on Monday, April 23rd, 2012 at 2.00 p.m. 
Ratchavipa Floor 2nd Tarnthip Bldg. of The ChaophyaPark Hotel  at 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand or 
the otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

 
วาระที่________ เรื่อง________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร 
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 

              เห็นดวย             ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง  
                  Approve                      Disapprove                 Abstain  

วาระที่________ เรื่อง________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
          The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 
                เห็นดวย               ไมเห็นดวย            งดออกเสียง  
             Approve         Disapprove                   Abstain  
วาระที่________ เรื่อง_________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 
                                          (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 
               เห็นดวย               ไมเห็นดวย            งดออกเสียง  
             Approve         Disapprove                   Abstain 
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วาระที่________ เรื่อง______________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 
                                          (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 
               เห็นดวย               ไมเห็นดวย            งดออกเสียง  
             Approve         Disapprove                   Abstain 
 

วาระที่________ พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ 
Agenda To consider and approve the appointment of directors 
  1.ช่ือกรรมการ________________________________________________________________ 
  Name 
          เห็นดวย                  ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
                                            Approve           Disapprove                    Abstain 
 

  2.ช่ือกรรมการ________________________________________________________________ 
  Name 
          เห็นดวย                  ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
                                            Approve           Disapprove                    Abstain 
 

  3.ช่ือกรรมการ________________________________________________________________ 
  Name 
          เห็นดวย                  ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
                                            Approve           Disapprove                    Abstain 
 

  4.ช่ือกรรมการ________________________________________________________________ 
  Name 
          เห็นดวย                  ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
                                            Approve           Disapprove                    Abstain 
 

  5.ช่ือกรรมการ________________________________________________________________ 
  Name 
          เห็นดวย                  ไมเห็นดวย              งดออกเสียง  
                                            Approve           Disapprove                    Abstain 
 

    
    


