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หนังสือ มอบฉัน ทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที
Address

Proxy (Form B.)

เขียนที
Written at
วันที
Date

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ปทุม ไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)

เดือน
Month

สัญชาติ
Nationality

Being a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited (the “Company”)

(3)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
Holding a total of
 หุ้นสามัญ
Ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference share

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to

พ.ศ.
Year

เสียง ดังนี
votes, as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

 1. ชือ ............................................................................ อายุ ................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที ........................ ถนน ................................. หรือ
Name
age
years, residing at No.
Road
or
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ...........................
Tambol/Subdistrice
Amphur/District
Province
Postal Code

 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม อายุ 65 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที 208/5 หมู่ที 18 ถนนประชาชืน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หรือ/or
Dr.Pornsiri Poonakasem, 65 years, Independent Director, Residing at no.208/5 Moo.18 Prachachern Road, Lardyao, Jutujak,
Bangkok 10900
 . รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง อายุ 64 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที 9/5 หมู่ที 2 แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Associate Professor Dr.Sathit Parniangtong, 64 years, Independent Director, Residing at no. 9/5 Moo.2, Tarang, Bangkhen,
Bangkok 10220

หรือ/or

 4. นายเดช บุลสุข อายุ 67 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที ซอยสุขมุ วิท แชวงบางจาก เขตพระโขนง 10260
หรือ/or
Mr.Dej Bulsuk, 67 years, Independent Director, Residing at no.46 Soi Sukhumvit 85, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260
 5. นางวีณา อรัญญเกษม อายุ 55 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที หมู่ หมู่บ้านล้ วนพฤกษาเลควิว ซอยเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Mrs. Veena Arunyakasem, 55 years, Independent Director, Residing at no. 919 Moo 9 Luan Pruksa Lake Ville, Soi Taeparak 96,
Taeparak Road, Muang, Samutprakan 10270

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี
2560 ในวัน ศุก ร์ ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องจามจุรี บอลรู ม ชัน เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ นเซส อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขที 444
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ หรื อทีจะพึงเลือนไป ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders on
Friday of April 28, 2017 at 2.00 p.m.at Jamjuree Ball Room, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai,
Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
ผู้ท มาประชุ
ี
มด้ วยตนเองโปรดนําหนังสือ ฉบับ นีมาแสดงต่ อ พนัก งานลงทะเบีย นในวัน ประชุม ด้ ว ย
Shareholder to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

 วาระที 1 พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2559
Agenda No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 2016.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
 วาระที 2 รายงานผลการดําเนิน งานประจําปี ของบริษัท ฯ ตังแต่ มกราคม 2559 – ธัน วาคม 2559
และการจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ างกาลเพือทราบ
Agenda No. 2 To report the Company's operating results from January 1, 2016 – December 31, 2016 and the interim dividend
payment.

 วาระที 3 พิจารณาอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สําหรับ รอบปี บัญชี สินสุด วัน ที
ธัน วาคม 2559
Agenda No. 3 To consider and approve the audited statement of financial position and statement of comprehensive income
for the year ended December 31, 2016.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain

 วาระที 4 พิจารณาอนุม ัต ิจดั สรรเงิน กําไร และจ่ ายเงิน ปั น ผล
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profit and dividend payment
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
 วาระที 5 พิจ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ อ งออกตามวาระ
Agenda No. 5 To appoint directors to succeed those completing their terms.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 การเลือ กตังกรรมการทังชุด
Reappointing individual director.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain

หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

 การเลือ กตังกรรมการเป็ นรายบุค คล
Reappointing individual director.
1. นายศุภ เดช พูน พิพ ฒ
ั น์ / Mr. Suphadej Poonpipat
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Not approve
2. นายเดช บุล สุข / Mr. Dej Bulsuk
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Not approve
3. นายสมเกีย รติ มรรคยาธร / Mr. Somkiat Makcayathorn
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Not approve

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที 6 พิจารณาอนุม ัต คิ ่ าตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ
Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remuneration and pension
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
 วาระที 7 พิจารณาอนุม ัต ิแ ต่ งตังผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดจํานวนเงิน ค่ าสอบบัญชีข องบริษัท ฯ สําหรั บ ปี 2560
Agenda No. 7 To appoint an auditor and determine the audit fee for the year 2017
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain

 วาระที 8 เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 8 Other (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Any vote by the proxy in any agenda that disagrees with this proxy statement will not be considered as legitimate and will not be
counted as my vote
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(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อ ระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึง กรณี ทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
In the case that I do not or do not clearly state any decision to vote on any agenda or the meeting has considered other agenda not listed
above including any changes or additional information affected the meeting, I hereby grant my proxy to consider and resolve in lieu of me
in all respects and deemed appropriate.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified
herein, be deemed as being done by me/us in all respects.
ลงชือ
(………………………………….................................…………..….)
Signature (…………….……..…..…………..…….……………………..……)

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ลงชือ
(……………..................................……………………………..……)
Signature (…....…………………..…………..…………….………………...….)

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชือ
(…………………………..................................………………..……)
Signature (..…..………………..…………..…………….…………………..…...)

ลงชือ
(……………..................................……………………………..…...)
Signature (..……………………..…………..……………………………..….…)

หมายเหตุ

Note:

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the
number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the
directors.
3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as
attached.
หน้ า 4 ของจํานวน หน้ า

ใบประจําต่ อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ข.
Annex to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
Granting of power to a proxy as a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited.
ในการประชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560 ในวัน ศุ ก ร์ ท ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งจามจุร ี บอลรู ม
ชัน เอ็ม โรงแรมปทุม วัน ปริ นเซส อาคาร เอ็ม บี เค เซ็น เตอร์ เลขที 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร
หรือ ทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
At the share the General Shareholder’s Meeting for year 2017 on Friday of April 28, 2017 at 2.00 p.m. at Jamjuree Ball Room,
M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on the date and place as may be
postponed or changed.
 วาระที …….. เรือง ………........…………………………………………..………….
Agenda No. ……., Re: …………………………………………………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
 วาระที …….. เรื อง ……………………….........…………………………..…………
Agenda No. ……., Re: …………………………………………………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
 วาระที 5 เรื อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda No. 5 To appoint directors to succeed those completing their terms. (continue)
ชือกรรมการ………………………………………………………………………….....
Name of director……………………………………………………..………..…..…
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
ชือกรรมการ………………………………………………………………………….....
Name of director……………………………………………………..…..………..…
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
ชือกรรมการ………………………………………………………………………….....
Name of director…………………………………………………………..…..…..…
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Not approve
Abstain
หน้ า ของจํานวน 5 หน้ า

