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ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
Enclosure 6 

 

Pages 1 of total 6 Pages 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนท่ี................................................................................... 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
 วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................                 
                         Date             Month  Year 
      

(1)    ขา้พเจา้……………. ....................................................................................................... ........สญัชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบ่า้นเลขท่ี........................................ถนน........................................... ................ต  าบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อ  าเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์...................... .................. 
        District     Province               Postal Code 
 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..........................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง ดงัน้ี  
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)  

          ช่ือ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ถนน (Road)............................................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................... 
อ าเภอ (Amphur/Khet).............................................จงัหวดั (Province).......................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).........................หรือ/or 
                   2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2559  ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559  เวลา  14.00  นาฬิกา   ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั้น  3  เลขท่ี  1/11  
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 
  1. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ จ  าเริญวงศ ์          อาย ุ61 ปี  ท่ีอยู:่      4/1124 หมู่ท่ี 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
     Asso.Prof.Dr. Seksak Jumreornvong      age 61 years       address:  4/1124 Moo 4 Klongkum Khet Buengkum Bangkok 10240 

2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ          อาย ุ54 ปี            ท่ีอยู:่      20/58 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
    Asso.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen   age 54 years       address: 20/58 M.9 Kh.Bangtald A.Pakkred Nonthaburi Province 11120 
3. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล    อาย ุ49 ปี     ท่ีอยู:่ 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
    Mr.Noppadol Dheerabutrvongkul      age 49 years   address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1 Bangramad Talingchan Bangkok 10170 
4. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ      อาย ุ47 ปี          ท่ีอยู:่  42 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จ.นครปฐม 73110 
    Dr.Pramuk Vongtanakiat        age 47 years    address:  42 Moo 2 Petchkasem road Yaicha Sampran Nakornpatom 73110 
 
 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

Duty 
Stamp 

20 Baht 

1. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำ�เริญวงศ ์ อ�ยุ 61 ปี ที่อยู่:  4/1124 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

å Asso.Prof.Dr. Seksak Jumreornvong age 61 years address: 4/1124 Moo 4 Klongkum Khet Buengkum Bangkok 10240

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ อ�ยุ 54 ปี ที่อยู่: 20/58 หมู่ที่ 9 ต.บ�งตล�ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 Asso.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen age 54 years address: 20/58 M.9 Kh.Bangtald A.Pakkred Nonthaburi Province 11120

3. น�ยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล    อ�ยุ 49 ปี  ที่อยู่: 21/51 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธมณฑลส�ย 1 แขวงบ�งระม�ด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

    Mr.Noppadol Dheerabutrvongkul age 49 years address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1 Bangramad Talingchan Bangkok 10170

4. นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ อ�ยุ 47 ปี ที่อยู่: 42 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ตำ�บลย�ยช� อำ�เภอส�มพร�น จ.นครปฐม 73110

    Dr.Pramuk Vongtanakiat age 47 years address:  42 Moo 2 Petchkasem road Yaicha Sampran Nakornpatom 73110
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนท่ี................................................................................... 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
 วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................                 
                         Date             Month  Year 
      

(1)    ขา้พเจา้……………. ....................................................................................................... ........สญัชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบ่า้นเลขท่ี........................................ถนน........................................... ................ต  าบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อ  าเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์...................... .................. 
        District     Province               Postal Code 
 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..........................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง ดงัน้ี  
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)  

          ช่ือ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ถนน (Road)............................................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................... 
อ าเภอ (Amphur/Khet).............................................จงัหวดั (Province).......................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).........................หรือ/or 
                   2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2559  ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559  เวลา  14.00  นาฬิกา   ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั้น  3  เลขท่ี  1/11  
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 
  1. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ จ  าเริญวงศ ์          อาย ุ61 ปี  ท่ีอยู:่      4/1124 หมู่ท่ี 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
     Asso.Prof.Dr. Seksak Jumreornvong      age 61 years       address:  4/1124 Moo 4 Klongkum Khet Buengkum Bangkok 10240 

2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ          อาย ุ54 ปี            ท่ีอยู:่      20/58 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
    Asso.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen   age 54 years       address: 20/58 M.9 Kh.Bangtald A.Pakkred Nonthaburi Province 11120 
3. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล    อาย ุ49 ปี     ท่ีอยู:่ 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
    Mr.Noppadol Dheerabutrvongkul      age 49 years   address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1 Bangramad Talingchan Bangkok 10170 
4. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ      อาย ุ47 ปี          ท่ีอยู:่  42 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จ.นครปฐม 73110 
    Dr.Pramuk Vongtanakiat        age 47 years    address:  42 Moo 2 Petchkasem road Yaicha Sampran Nakornpatom 73110 
 
 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

Duty 
Stamp 

20 Baht 
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ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person 
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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 Annual General Meeting of Shareholders 2016 on Tuesday, 26thApril  2016 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) 
 
 

 (4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
        I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
 

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

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

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2558 
Agenda No. 1     To consider and adopt the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 2015 
  เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove          Abstain 
 

วาระที่ 2   เพือ่รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558  
Agenda No. 2   To Acknowledge the company operating results for 2015  

        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง  
       Approve          Disapprove            Abstain  

 

วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  

Agenda No. 3  To consider and approve the 2015 Annual Statements of Financial position, Statement of Comprehensive Income and 
Auditor’s report ended on December 31, 2015 

           เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง  
            Approve           Disapprove           Abstain  
 
วาระที่ 4   พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
Agenda No. 4      To Acknowledge the distribution of interim dividend  

       เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
          Approve           Disapprove           Abstain  
 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  
Agenda No. 5      To consider the approval of the dividend payment for the year 2019 

       เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
          Approve           Disapprove           Abstain  
 

วาระที่ 6   พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามก าหนดวาระ 
Agenda No. 6 To consider the approval of the retiring directors who shall retire by rotation 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)    The Proxy is entitled to cast the voles on my behalf at its own discretion 
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ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
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      (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows; 

   
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

  To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person) 
       ก) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_________________________เสียง 

        Approve the appointment of all directors             Votes 
 

               ข) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 
        Approve the appointment of each individual director as follows:     

6.1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา   (Prof. Dr. Pornchai  Chunhachinda) 
        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
              Approve       Disapprove          Abstain 

 

6.2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  (Mr. Boonchai Suwanvutthiwat) 
                 เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
                 Approve        Disapprove          Abstain  

6.3 พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนด ี (Gen. Chaiwat Satondee) 
 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  

                 Approve        Disapprove          Abstain  
 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 
Agenda No. 7 To consider and approved the appointment of  the additional new directors  
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
  To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person) 
 7.1 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา   (Mr. Pornsak  Chunhajinda) 

 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
                 Approve        Disapprove          Abstain  
 

 7.2 นายธันยา หวงัธ ารง   (Mr. Thanya  Wangthamrong) 
   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  

                 Approve        Disapprove          Abstain         
 
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
Agenda No. 8          To consider and approve the determination of director’s remuneration for 2016  
        เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง  
            Approve            Disapprove        Abstain  
 
วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
Agenda No. 9  To consider the appointment of the auditor and determine the auditing fee the year 2016 

         เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง  
           Approve        Disapprove         Abstain  
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      (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows; 

   
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

  To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person) 
       ก) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_________________________เสียง 

        Approve the appointment of all directors             Votes 
 

               ข) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 
        Approve the appointment of each individual director as follows:     

6.1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา   (Prof. Dr. Pornchai  Chunhachinda) 
        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
              Approve       Disapprove          Abstain 

 

6.2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  (Mr. Boonchai Suwanvutthiwat) 
                 เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
                 Approve        Disapprove          Abstain  

6.3 พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนด ี (Gen. Chaiwat Satondee) 
 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  

                 Approve        Disapprove          Abstain  
 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 
Agenda No. 7 To consider and approved the appointment of  the additional new directors  
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
  To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person) 
 7.1 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา   (Mr. Pornsak  Chunhajinda) 

 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
                 Approve        Disapprove          Abstain  
 

 7.2 นายธันยา หวงัธ ารง   (Mr. Thanya  Wangthamrong) 
   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  

                 Approve        Disapprove          Abstain         
 
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
Agenda No. 8          To consider and approve the determination of director’s remuneration for 2016  
        เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง  
            Approve            Disapprove        Abstain  
 
วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
Agenda No. 9  To consider the appointment of the auditor and determine the auditing fee the year 2016 

         เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง  
           Approve        Disapprove         Abstain  
 
 

สำ�หรับว�ระนี้ให้พิจ�รณ�อนุมัติเป็นร�ยบุคคล

(To consider and electing by individual person)
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วาระที่ 10   เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No.10     Other business (if any)  
               เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง  
           Approve      Disapprove       Abstain  
 
 
(5)   ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง  
       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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา  
       หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบ 
       ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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.  

 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 

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

Signature (______________________________________) Proxy Grantor 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 
 

กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
Please enclose a certified copy of ID card  
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หมายเหตุ / Remark: 
1.     ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ      
        ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
        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.     ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) กไ็ด ้
        Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional.. 
3.    ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้กส็ามารถระบุ เพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 
      หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
       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.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวว้า่ในการเลือกตั้งกรรมการบาง 
      รายตามวาระท่ี 6 ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใด ไม่ได ้
       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 7  
       above unequally. 
5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการ 
       เร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (7) 

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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Annex to the Proxy (Form B) 

 

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  ในวนัองัคารท่ี  26  เมษายน  2559  เวลา  14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุม
ชั้น 3  เลขท่ี 1/11  ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  หรือท่ีพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย  
 

For The Annual General Meeting of the Shareholders 2016 held on Tuesday, 26th April 2016 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          

______________________________________________________________________________________________________ 

 
วาระท่ี........................ เร่ือง     ..........................................................................................................................................                  
 Agenda No............... Subject:  .............................................................................................................................. ............   
      เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
   Approve       Disapprove      Abstain  
วาระท่ี........................  เร่ือง ............................................................................................................................... ..........                  
 Agenda No...............  Subject:  ............................................................................................................................. ............   
      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง  
   Approve      Disapprove      Abstain  
\วาระท่ี........................  เร่ือง   ............................................................................................................................. ............                  
 Agenda No...............  Subject:   ............................................................................................................................. .............    
    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain  
วาระท่ี........................  เร่ือง   ................................................................................................... .....................................                  
 Agenda No...............  Subject:  .........................................................................................................................................    

เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
   Approve      Disapprove      Abstain 
วาระท่ี........................  เร่ือง   ........................................................................................................................................                  
 Agenda No...............  Subject:   .........................................................................................................................................    
 เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
   Approve                      Disapprove      Abstain 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
     ลงช่ือ ……..............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signed   (                                        )    Proxy Grantor 
       วนัท่ี/Date……………….…………………. 
 

ลงช่ือ ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signed   (                                   )   Proxy Holder 
      วนัท่ี/Date………………………………… 
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