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สิงทีส่งมาดว้ย  
Enclosure  6 

 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.  (Form B) 
 (PROXY  FORM)  

 เขียนท ี  
 Made at   

 วันท ี  
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I(We), Nationality   

อยู่บ้านเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 

อาํเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
District Province Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
 As a shareholder of Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสนิรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังนี 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

  หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

  หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทกไ็ด้ โดยมีรายละเอยีดตามสงิทสี่งมาด้วย )  
 Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the 

Enclosure 5) 
 

   (1)  อายุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อาํเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code 

 หรือ  รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ       ปี 
  or  Assoc. Prof. Dr. Seri Wongmontha Independent Director and Audit Committee age 70 years 

   อยู่บ้านเลขท ี /  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

    Residing at No. 22/7 Motor Way Road, Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok Metropolis. 

  หรือ  พลตาํรวจเอก เอก อังสนานนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี 
  or  Pol. Gen. Aek  Angsananont Independent Director and Audit Committee  age  63 years 

   อยู่บ้านเลขท ี /  อาคารสิทธาคาร ห้อง B ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

    Residing at No. 19/12 Sitthakarn Building, Room 8B, Chidlom Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok. 

คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทประจาํปี  ในวันพฤหัสบดีท ี  เมษายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์

และทาวเวอร์ เลขที  ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา       

และสถานทอีนืด้วย  
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 2019,      
to be held on Thursday, 18 April 2019, 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.   

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี  ดังนี  

 I(we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:  

   วาระท ี 1 เรืองทปีระธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

   Agenda 1 To acknowledge the matters notified by the Chairman of the Board. 

   วาระท ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีครังที /  ซึงประชุมเมือวันท ี              
 มีนาคม  

   Agenda 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 held on March 28, 2018. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทผี่านมา 

   Agenda 3 To acknowledge the report on the Company’s performance results for the previous year. 

   วาระท ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสินสุดวันท ี           
 ธนัวาคม  

   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 2018. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท ี 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี    

   Agenda  5 To consider and approve the payment of dividends for the year 2018. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท ี 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ                  

   Agenda  6 To consider and elect new directors replacing those retiring by rotation. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

  ( b )   My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
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    การแต่งตังกรรมการทงัชุด    
    Appointment of all directors. 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    การแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of each director. 

    (1) ชือกรรมการ : นายวิทวัส  วิภากุล 
     Director’s Name : Mr. Vitavas  Vibhagool 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ชือกรรมการ : นายอมรินทร์  นฤหล้า 
     Director’s Name : Mr. Amarin  Narula 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (3) ชือกรรมการ : รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา 

     Director’s Name : Assoc. Prof. Dr. Seri Wongmontha 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (4) ชือกรรมการ : นายธวัชชัย  หนุนภักดี 
     Director’s Name : Mr. Twatchai  Noonpukdee 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท ี 7 พิจารณากาํหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  

   Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2019. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท ี 8 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาํปี  เพิมเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

   Agenda 8 To consider and ratify the payment of an additional remuneration for the fiscal year 2018 to the auditors of the 
Company.  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระท ี 9 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี  

   Agenda 9 To consider and appoint the auditors and to fix the auditor’s remunerations for the year 2019.  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท ี10 พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถ้ามี) 

   Agenda  10 To consider any other business (if any). 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร  

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

       Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทรีะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

  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) ในกรณีทข้ีาพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีททีปีระชุม       

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมีีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเทจ็จริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร 

  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.   
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 กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทข้ีาพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 

 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. 

 
 
 
 
 ลงชือ   ผู้มอบฉันทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 
 ลงชือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงชือ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงชือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทงัชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 

3. ในกรณีทมีีวาระทจีะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Annex to the Proxy Form B. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี  ในวันพฤหัสบดีท ี  เมษายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ออคิด 

เชอราตัน โฮเทลสแ์ละทาวเวอร์ เลขท ี  ตรอกกปัตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือทจีะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานที

อืนด้วย  
 At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on Thursday, 18 April 2019, 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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วาระที เรือง    
 Agenda Subject 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 
   (b) My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 วาระที เรือง    
 Agenda Subject 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 
   (b) My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 วาระที เรือง    
 Agenda Subject 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี 
   (b) My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 วาระท ี 6 เรือง  เลือกตังกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda 6  Subject Election of directors (continue).  
 

 ชือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 ชือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 ชือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 ชือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 ชือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนังสอืมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 

 
 
 ลงชือ   ผู้มอบฉันทะ 

      Signed (  ) Grantor 

 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 
 


