
              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                          (Affix 20 Baht duty stamp) 

            Proxy (Form B.) 
 
 
 

 
  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนที่      
  Shareholder’s Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที่          เดือน           พ.ศ.   
                             Date         Month               Year 

 (1)    ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
           อยูบ่า้นเลขที ่                            
           Address                  
 

 (2)     เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  
           Being a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง  ดงันี ้
Holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
� หุน้สามญั    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง  
 Ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
� หุน้บรุมิสทิธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
 Preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้  
 Hereby appoint 

 

 1. ช่ือ ............................................................................ อาย ุ................... ปี อยูบ่า้นเลขที่ ........................ ถนน ................................. หรือ  

          Name              age                    years, residing at No.              Road   or 

         ตาํบล/แขวง .................................. อาํเภอ/เขต .................................. จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย.์..........................  

         Tambol/Subdistrice               Amphur/District  Province                Postal Code 
 

 2. ดร.พรสิร ิปณุเกษม อาย ุ68 ปี กรรมการอิสระ อยูบ่า้นเลขที่ 208/5 หมูท่ี่ 18 ถนนประชาช่ืน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือ/or 

          Dr.Pornsiri Poonakasem, 68 years, Independent Director, Residing at no.208/5 Moo.18 Prachachern Road, Lardyao, Jutujak,   

          Bangkok 10900  
 

 3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง อาย ุ67 ปี กรรมการอิสระ อยูบ่า้นเลขที่ 9/5 หมูท่ี่ 2 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  หรือ/or 

          Associate Professor Dr.Sathit Parniangtong, 67 years, Independent Director, Residing at no. 9/5 Moo.2, Tarang, Bangkhen,   

          Bangkok 10220  
 

 4. นางวีณา อรญัญเกษม อาย ุ58 ปี กรรมการอิสระ อยูบ่า้นเลขที่ 919 หมู ่9 หมูบ่า้นลว้นพฤกษาเลควิว ซอยเทพารกัษ ์96 ถนนเทพารกัษ ์อาํเภอเมือง  

          จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

          Mrs. Veena Arunyakasem, 58 years, Independent Director, Residing at no. 919 Moo 9 Luan Pruksa Lake Ville, Soi Taeparak 96,  

          Taeparak Road, Muang, Samutprakan 10270 
 

      คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                

ประจาํปี 2563  ในวันจันทรท์ี่  3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องจามจุรี  บอลรูม  ชั้น เอ็ม  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท                  

แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  หรอืที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

   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 Monday of August 3rd, 2020 at 14.00 p.m. at Jamchuree Ballroom, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 Phayathai Road, Wangmai, 

Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 

                                          ผู้ทีม่าประชุมด้วยตนเองโปรดนาํหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

                        Shareholder to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                      

สญัชาต ิ
Nationality 



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

    วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2562 

 Agenda No. 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 2019. 

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

 

   วาระที ่2   การรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชี 2562 เพื่อทราบ   

Agenda No. 2   To report the company's performances for the year 2019.  

 

   วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562   

Agenda No. 3   To consider and approve the audited statement of financial position and statement of comprehensive income 

                      for the year ended December 31st, 2019. 

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

    

   วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกาํไร งดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล   

Agenda No. 4   To consider and approve the allocation of profit the omission of dividend payment for the year 2019 as well as to 

acknowledge the interim dividend payment.  

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

    

   วาระที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

Agenda No. 5   To appoint new directors to succeed those completing their terms. 

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                              การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

                             Reappointing individual director. 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 6 หนา้ 

 



                       การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

                       Reappointing individual director. 

                         1. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ์/ Mr.Suphadej  Poonpipat 

                                                 เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

                                                      Approve                                       Not approve                             Abstain  

 

                              2. นางวีณา  อรัญญเกษม / Mrs.Veena  Arunyakasem 

                                        เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสียง 

                                                      Approve                                      Not approve                              Abstain  

 

                              3. นายสมเกียรติ  มรรคยาธร / Mr.Somkiat  Makcayathorn 

                                        เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสียง 

                                                      Approve                                       Not approve                              Abstain  

 

   วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบาํเหน็จกรรมการ 

Agenda No. 6   To consider and approve the directors' remuneration and pension. 

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

 

   วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับปี 2563 

Agenda No. 7   To appoint an auditor and determine the audit fee for the year 2020.    

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

    

   วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  

                      ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ 

Agenda No. 8   To consider and approve the amendment to the Company’s objectives and the amendment to Clause No. 3 

(Company’s objectives) of the Company’s memorandum of association.    

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

    

 

 

 

                                              หนา้ 3 ของจาํนวน 6 หนา้ 

 

 



 

   วาระที ่9   พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

Agenda No. 9   To consider and amend the Company’s article of association Clause 26, Clause 27, Clause 32 and Clause 34 

regarding to convening AGM shareholders’ meetings via electronic medias. 

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

    

   วาระที ่10   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 10   Other (if any) 

                     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
        เห็นดว้ย                            

             Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve               

    งดออกเสียง 

         Abstain 

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  

       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 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอื ระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติใน

เรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึง กรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร       

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. 

 

               กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือน  

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

                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. 
 

 

          ลงช่ือ  (………………………………….................................…………..….)   ผูม้อบฉันทะ  

                                   Signature (…………….……..…..…………..…….……………………..……)  The Grantor 

                

     ลงช่ือ  (…………………………..................................………………..……)   ผูร้บัมอบฉันทะ 

                   Signature (..…..………………..…………..…………….…………………..…...)    The Proxy  

               

 

 หนา้ 4 ของจาํนวน 6 หนา้ 



 

 

 

     ลงช่ือ  (……………..................................……………………………..……)   ผูร้บัมอบฉันทะ 

                   Signature (…....…………………..…………..…………….………………...….)    The Proxy  

                    
 

     ลงช่ือ  (……………..................................……………………………..…...)   ผูร้บัมอบฉันทะ 

                   Signature (..……………………..…………..……………………………..….…)   The Proxy  

  
 

หมายเหตุ   

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ให ้ ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ         

มอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 

Note: 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. 
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                                                                                 ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Annex to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ปทมุไรซมิล แอนด ์แกรนาร ีจาํกดั (มหาชน) 

Granting of power to a proxy as a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited. 

 ในการประช ุมสาม ัญ ผู ้ถ ือ หุ ้นประจําปี  2563 ในว ันจ ันทรท์ี ่ 3 ส ิงหาคม  2563 เวลา 14.00 น . ณ  ห ้องจามจ ุร ี บอลรูม                       

ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ

สถานทีอ่ื่นด้วย 

 At the share the General Shareholder’s Meeting for year 2020 on Monday of August 3rd, 2020 at 14.00 p.m. at Jamchuree 

Ballroom, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on the date and place as may be 

postponed or changed. 

  วาระที ่  ……..  เรือ่ง ………........…………………………………………..…………. 

  Agenda No. ……., Re: ……………………………………………………………………. 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

        (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

               เห็นดว้ย                            

        Approve                 

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve          

  งดออกเสียง 

        Abstain 
 

  วาระที ่   …….. เรื่อง ……………………….........…………………………..………… 

 Agenda No.  ……., Re: ……………………………………………………………………. 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

        (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

              เห็นดว้ย                            

         Approve                   

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve           

  งดออกเสียง 

        Abstain 
   

      วาระที่ 5    เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ (ต่อ) 
  Agenda No. 5   To appoint directors to succeed those completing their terms. (continue) 

           ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………..... 

           Name of director……………………………………………………..………..…..… 

    เห็นดว้ย                            

         Approve                   

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

        Not approve           

  งดออกเสียง 

        Abstain 
 

           ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………..... 

           Name of director……………………………………………………..…..………..… 

              เห็นดว้ย                            

         Approve                   

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

         Not approve           

  งดออกเสียง 

        Abstain 
 

           ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………..... 

           Name of director…………………………………………………………..…..…..… 

              เห็นดว้ย                            

         Approve                   

  ไมเ่ห็นดว้ย                            

         Not approve           

  งดออกเสียง 

        Abstain 
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