
              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)      หนังสือมอบฉ ันทะ (แบบ ข.)                          (Affix 20 Baht duty stamp)             Proxy (Form B.)       เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          เขียนที        Shareholder’s Registration No.                                          Written at                               วนัที          เดือน           พ.ศ.                                Date         Month               Year  (1)    ข้าพเจ้า             I/We                                                                                                                                           อยูบ้่านเลขที                                       Address                    (2)     เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)             Being a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited (the “Company”) โดยถือหุ้นจํานวนทงัสนิรวม    หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง  ดงันี Holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:  หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง   Ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes  หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง  Preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้   Hereby appoint  

 1. ชือ ............................................................................ อาย ุ................... ปี อยูบ้่านเลขที ........................ ถนน ................................. หรือ            Name              age                    years, residing at No.              Road   or          ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................. จงัหวดั ................................... รหัสไปรษณีย์...........................           Tambol/Subdistrice               Amphur/District  Province                Postal Code  
 2. ดร.พรสริิ ปุณเกษม อาย ุ65 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที 208/5 หมู่ที 18 ถนนประชาชืน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือ/or           Dr.Pornsiri Poonakasem, 65 years, Independent Director, Residing at no.208/5 Moo.18 Prachachern Road, Lardyao, Jutujak,             Bangkok 10900  

 
 . รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง อาย ุ64 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที 9/5 หมู่ที 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  หรือ/or           Associate Professor Dr.Sathit Parniangtong, 64 years, Independent Director, Residing at no. 9/5 Moo.2, Tarang, Bangkhen,             Bangkok 10220   
 4. นายเดช บลุสขุ อาย ุ67 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที  ซอยสุขุมวิท  แชวงบางจาก เขตพระโขนง 10260   หรือ/or           Mr.Dej  Bulsuk, 67 years, Independent Director, Residing at no.46 Soi Sukhumvit 85, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260   
 5. นางวีณา อรัญญเกษม อาย ุ55 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที  หมู่  หมู่บ้านล้วนพฤกษาเลควิว ซอยเทพารักษ์  ถนนเทพารักษ์ อําเภอเมือง            จงัหวดัสมทุรปราการ 10270                    Mrs. Veena Arunyakasem, 55 years, Independent Director, Residing at no. 919 Moo 9 Luan Pruksa Lake Ville, Soi Taeparak 96,            Taeparak Road, Muang, Samutprakan 10270        คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ในวันศุกร์ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องจามจุรี  บอลรูม  ชัน เอ็ม   โรงแรมปทุมวันปรินเซส  อาคาร เอ็ม บี เค  เซ็นเตอร์  เลขที 444   ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพ ฯ  หรือทีจะพงึเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย    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 Friday of April 28, 2017 at 2.00 p.m.at Jamjuree Ball Room, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

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

สญัชาต ิ
Nationality 



                                                                                                                                                                                                                                                          (4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี            I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
    วาระท ี1  พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2559  Agenda No. 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 2016.                      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain  
   วาระท ี2   รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษัทฯ  ตงัแต่   มกราคม 2559 –  ธนัวาคม 2559                        และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพ ือทราบ Agenda No. 2   To report the Company's operating results from January 1, 2016 – December 31, 2016 and the interim dividend                            payment.  
   วาระท ี3   พ ิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ สาํหรับรอบปีบัญชี สนิสุดวันท ี                       ธนัวาคม 2559   Agenda No. 3   To consider and approve the audited statement of financial position and statement of comprehensive income                       for the year ended December 31, 2016.                      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain     
   วาระท ี4   พ ิจารณาอนุมัต ิจดัสรรเงนิกาํไร และจ่ายเงนิปันผล   Agenda No. 4   To consider and approve the allocation of profit and dividend payment                       (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain     
   วาระท ี5   พ ิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการท ีต้องออกตามวาระ Agenda No. 5   To appoint directors to succeed those completing their terms.                      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                               การเลือกตงักรรมการทงัชุด                              Reappointing individual director.                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain  หน้า 2 ของจาํนวน 5 หน้า 



                       การเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล                        Reappointing individual director.                          1. นายศุภเดช พนูพพิฒัน์ / Mr. Suphadej  Poonpipat                                                  เห็นด้วย                                   ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสยีง                                                       Approve                                       Not approve                             Abstain                                2. นายเดช บุลสุข  /  Mr. Dej Bulsuk                                         เห็นด้วย                                   ไม่เห็นด้วย                             งดออกเสียง                                                       Approve                                      Not approve                              Abstain                                3. นายสมเกียรต ิมรรคยาธร /  Mr. Somkiat Makcayathorn                                         เห็นด้วย                                   ไม่เห็นด้วย                             งดออกเสียง                                                       Approve                                       Not approve                              Abstain   
   วาระท ี6   พ ิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและบาํเหน็จกรรมการ  Agenda No. 6   To consider and approve the directors' remuneration and pension                      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain  
   วาระท ี7   พ ิจารณาอนุมัต ิแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส ําหรับปี 2560 Agenda No. 7   To appoint an auditor and determine the audit fee for the year 2017                         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain  
   วาระท ี8   เร ืองอนืๆ  (ถ้ามี) Agenda No. 8   Other (if any)                      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                           (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                    เห็นด้วย                                         Approve   ไม่เห็นด้วย                           Not approve                  งดออกเสียง          Abstain                                                (5)   การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถกูต้องและ          ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น         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      หน้า 3 ของจาํนวน 5 หน้า 



 (6)  ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือ ในกรณีทีทีประชมุมกีารพิจารณาหรือ        ลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น    รวมถึง กรณีทีมีการแก้ไขเปลยีนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ                      มีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร               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.                กิจการใดทผีู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน  ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ                 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.             ลงชอื  (………………………………….................................…………..….)   ผู้มอบฉนัทะ                                     Signature (…………….……..…..…………..…….……………………..……)  The Grantor                      ลงชอื  (…………………………..................................………………..……)   ผู้ รับมอบฉนัทะ                    Signature (..…..………………..…………..…………….…………………..…...)    The Proxy                      ลงชอื  (……………..................................……………………………..……)   ผู้ รับมอบฉนัทะ                    Signature (…....…………………..…………..…………….………………...….)    The Proxy                            ลงชอื  (……………..................................……………………………..…...)   ผู้ รับมอบฉันทะ                    Signature (..……………………..…………..……………………………..….…)   The Proxy         หมายเหตุ   1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้  ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 2. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชดุหรือเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 3.    ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํตอ่แบบหนงัสอื        มอบฉนัทะแบบ 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.                                                        หน้า 4 ของจาํนวน  หน้า   



                                                                                 ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉ ันทะแบบ ข. Annex to Proxy Form B การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) Granting of power to a proxy as a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited.              ในการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2560 ในวันศุกร์ท ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุร ี  บอลรูม    ช ัน เอ ็ม  โรงแ รมปทุมวันปรินเซส อาคาร เอ ็ม บ ี เค เซ ็นเตอร์  เลขท ี444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   หรือทจีะพ ึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืด้วย                  At the share the General Shareholder’s Meeting for year 2017 on Friday of April 28, 2017 at 2.00 p.m. at Jamjuree Ball Room,      M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on the date and place as may be postponed or changed. 
  วาระท ี  ……..  เรือง ………........…………………………………………..………….   Agenda No. ……., Re: …………………………………………………………………….                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร         (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                เห็นด้วย                           Approve                   ไม่เห็นด้วย                            Not approve            งดออกเสียง         Abstain    วาระท ี   …….. เรือง ……………………….........…………………………..…………  Agenda No.  ……., Re: …………………………………………………………………….                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร         (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:               เห็นด้วย                            Approve                    ไม่เห็นด้วย                            Not approve             งดออกเสียง         Abstain          วาระท ี 5    เรือง พิจารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ (ต่อ)   Agenda No. 5   To appoint directors to succeed those completing their terms. (continue)            ชือกรรมการ………………………………………………………………………….....            Name of director……………………………………………………..………..…..…     เห็นด้วย                            Approve                    ไม่เห็นด้วย                            Not approve             งดออกเสียง         Abstain             ชือกรรมการ………………………………………………………………………….....            Name of director……………………………………………………..…..………..…               เห็นด้วย                            Approve                    ไม่เห็นด้วย                             Not approve             งดออกเสียง         Abstain             ชือกรรมการ………………………………………………………………………….....            Name of director…………………………………………………………..…..…..…               เห็นด้วย                            Approve                    ไม่เห็นด้วย                             Not approve             งดออกเสียง         Abstain                                                                                                                     หน้า  ของจาํนวน 5 หน้า 


