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(อากรแสตมป์  บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 เขียนที                                      
             วนัท ี       เดือน                            พ.ศ.                 
   

(1) ขา้พเจา้       สญัชาติ                           
 อยู่บา้นเลขที                       ถนน   ตาํบล/แขวง            
 อาํเภอ/เขต                                 จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม            หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี 

  หุน้สามญั               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
  หุน้บรุมิสิทธิ                           หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยโปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตขุอ้ 4.) 
 1. ชือ                                                             อาย ุ                        ปี  

อยู่บา้นเลขที   ถนน                                     ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์  
หรือ 

 2. ชือ                                                             อาย ุ                        ปี  
อยู่บา้นเลขที   ถนน                                     ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์  
หรือ 

 3. ชือ                                                             อาย ุ                        ปี  
อยู่บา้นเลขที   ถนน                                     ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2565 ในวันพฤหัสบดีที  27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึงเป็นการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส ์หรือทจีะพงึเลือนไปในวนั เวลา สถานที หรือเปลียนรูปแบบการประชมุดว้ย  
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงัน ีดงันี 
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วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 เมือวันท ี28 มกราคม 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสําหรับรอบบัญชีปี 2564 สินสุดวันท ี30 กันยายน 
2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี 2564 สินสุดวันที 30 กันยายน 2564 พร้อมทังรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท ี4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี5 พิจารณาอนุมัติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทพี้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
    การเลือกตงักรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระทงัหมด 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 การเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
  1. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท ี6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิสาํหรับปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี9 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถื้อว่า 
การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ 
ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี  
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ทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 
 ลงชอื……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
 (………........…………………………….) 
 
 ลงชอื……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (……………............…….………………) 

 

 ลงชอื……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (…………………............……………….) 

 

 ลงชอื……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (………………….............……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1.  ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
3.  ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได ้

ในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายประสิทธิ โฆวิไลกูล หรือนายวิกรม คุม้ไพโรจน์ หรือนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช หรือ 

นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัท ี6) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท ี27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ซงึเป็นการประชมุผ่านสือ
อิเล็กทรอนกิส ์หรือทจีะพงึเลือนไปในวนั เวลา สถานที หรือเปลียนรูปแบบการประชมุดว้ย 

วาระที                    เรือง             
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที                    เรือง             

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที                    เรือง             
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที                    เรือง             
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
วาระที                    เรือง             

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที                    เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

ชือกรรมการ            
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ชือกรรมการ            

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 


