สิง่ ที่ส่งมาด้วย 5
E n cl o s u re 5

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (Form B)

(PROXY FORM)

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I(We),

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

votes as follows:

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

 หุ้นสามัญ
Ordinary shares of

 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 4)

(1)

อายุ

ปี

age

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

years

หรือ  นายธวัชชัย

หนุนภักดี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

63

or

Noonpukdee

Independent Director and Chairman of Audit Committee

age

63 years

Mr. Twatchai

อยู่บ้านเลขที่

3 ซอยพิบูลสงคราม 11 (สามหลวง) ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Residing at No.

3 Soi Pibulsongkram 11 (Samluang), Suanyai Sub-district, Muang-Nontaburi District, Nonthaburi Province.

หรือ  รศ.ดร.เสรี
or

ปี

วงษ์มณฑา

Assoc. Prof. Dr. Seri Wongmontha

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

71

Independent Director and Audit Committee

age

71 years

อยู่บ้านเลขที่

22/7 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

22/7 Motor Way Road, Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok Metropolis.

ปี

หรือ  พลตารวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64

or

Independent Director and Audit Committee

age

64 years

Pol. Gen. Aek

Angsananont

ปี

อยู่บ้านเลขที่

19/12 อาคารสิทธาคาร ห้ อง 8B ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

19/12 Sitthakarn Building, Room 8B, Chidlom Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok.

หน้ า 1 ของจานวน 6 หน้ า

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ของบริษัทประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์
ทาวเวอร์ ส เลขที่ 2 ตรอกกัป ตั น บุ ช ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางรั ก เขตบางรั ก กรุง เทพมหานคร หรื อ ที่จ ะพึ ง เลื่ อ นไปในวัน เวลา
และสถานที่อ่นื ด้ วย
only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020,
to be held on Friday, 17 April 2020, at 10.00 hrs., at the Meeting Room, Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers, No. 2 Captain Bush Lane,
New Road, Bangrak Sub-district, Bangrak District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I(we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
Agenda 1

To acknowledge the matters notified by the Chairman of the Board.

 วาระที่ 2 พิจ ารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ น ของบริษัทประจาปี 2562 ซึ่งประชุ มเมื่อวัน ที่ 18
เมษายน 2562
Agenda 2

To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2019
held on April 18, 2019.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
Agenda 3

To acknowledge the report on the Company’s performance results for the previous year.

 วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของบริ ษั ท ประจ าปี สิ้ นสุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562
Agenda 4

To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income
of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
Agenda 5

To consider and approve the payment of dividends for the year 2019.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

หน้ า 2 ของจานวน 6 หน้ า

 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
Agenda 6

To consider and elect new directors replacing those retiring by rotation.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors.

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of each director.

(1) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

: นายชายนิด

อรรถญาณสกุล

: Mr. Chainid

Adhyanasakul

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(2) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

Abstain

: นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี
: Miss Wilawun

Leongnarktongdee

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(3) ชื่อกรรมการ

 งดออกเสียง

 งดออกเสียง
Abstain

: นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล

Director’s Name

: Miss Monchanok Adhyanasakul

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(4) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

 งดออกเสียง
Abstain

: นายอานวย

ปรีมนวงศ์

: Mr. Amnuay

Preemonwong

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
Agenda 7

To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2020.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

หน้ า 3 ของจานวน 6 หน้ า

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
Agenda 8

To consider and appoint the auditors and to fix the auditor’s remunerations for the year 2020.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

 วาระที่ 9
Agenda 9

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider any other business (if any).

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is
incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I(we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or
votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and
vote on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.

หน้ า 4 ของจานวน 6 หน้ า

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy, shall be
deemed as my(our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

) Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several
proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.

3. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally
specify in the Annex to the Proxy Form B as attached.

หน้ า 5 ของจานวน 6 หน้ า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ ี 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020, to be held on Friday, 17 April 2020, at 10.00 hrs., at the Meeting
Room, Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers, No. 2 Captain Bush Lane, New Road, Bangrak Sub-district, Bangrak District, Bangkok
Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)
(b)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:


 วาระที่



เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)
(b)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:


 วาระที่



เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)
(b)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:


 วาระที่

6 เรื่อง

เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda 6 Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ

(

ลงชื่อ
Signed

) Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ

(

) Proxy

m/tmin/agm-roh 63/en5-proxy(b).doc

หน้ า 6 ของจานวน 6 หน้ า

