สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
Attachment 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy Form (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซับซ้อน)
(General Form)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder’s Registration No.

(1)

(2)

(3)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Address
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
District
Province
Postal Code
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 7)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 7)
1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years old, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub-district
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
Or
2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years old, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub-district
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
Or
3. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years old, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub-district
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
Province
Postal Code
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กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 7)
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided
in attachment no. 7)
 1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ
: กรรมการอิสระ
Mr. Suppasin Suriya

: Independent Director

อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
 2. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร : กรรมการอิสระ
Mrs. Benjawan Ratanaprayul : Independent Director
อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only my proxy to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 23 April 2021
at 1.00 p.m. at the Athenee Crystal Hall, 3rd Floor, The Athenee Hotel Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand,
or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Note :
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

33

