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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 เขียนท่ี    
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ.  
  

(1) ขา้พเจา้    

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั    
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตาม

สิ่งที่สง่มาดว้ย 7.) 
 1.   อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

  2.   อาย ุ  ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 3.   อาย ุ  ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 4. กรรมการอิสระของบรษิัทคนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) 
 (1) ผศ.ศุภสิน สุริยะ 
           อยูบ่า้นเลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 (2) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 
           อยู่บา้นเลขท่ี 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก                     
เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 หุน้สามญั    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด       เสียง 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิเฉพาะกิจการ และงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2563  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภญิโญ 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
(2) นายรัตน ์ด่านกุล 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
(3) พญ.สนาธร รัตนภูมิภญิโญ 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจ านวนกรรมการจาก

เดมิ 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ศ. เผดมิศักดิ ์จารยะพันธ ์
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
(2) นายอากิฮโิกะ คิชิ 
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาซือ้ขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 
กับบริษัท เจ. พ.ี เอส. โฮลดิง้ จ ากัด และโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอรแ์คว โบตา
นิก การเ์ด้น จ ากัด ซึ่งถือเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ก่
บุคคลเกี่ยวโยง 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเขา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ       ผูม้อบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 
หมายเหตุ: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั )มหาชน(  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ในวันศุกร์ ท่ี  23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธิ นี  คริสตัล  ฮอลล์  ชั้น  3 โรงแรม ดิ  แอทธิ นี  โฮลเทล  
แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

วาระที่   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง  ____ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง  ___________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่  ______________________เรื่อง_______________________________________________________________________ 

ช่ือกรรมการ    
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
ช่ือกรรมการ    
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
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