
 
 

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

 เขยีนที ่    
 Written at 

 
                            วนัที ่           เดอืน                     พ.ศ.     
                            Date            Month                    Year 
 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ     
        I/ We        nationality                                                                                                                                             
         อยู่บา้นเลขที ่             
        Address                  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”)  
  being a shareholder of Sansiri Public Company Limited (“The Company”) 
  โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสยีง  ดงันี้ 
  holding the total amount of         shares and having the right to vote equals to votes as follows: 
     หุน้สามญั         หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง  
          ordinary share          shares  and having the right to vote equals to                   votes 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ         หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง 
    preference share                      shares  and having the right to vote equals to                  votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8) 
 Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 8) 
 

 1.     ชือ่       อายุ      ปี  อยู่บ้านเลขที ่    
   Name                                                   age              years, residing at 

  ถนน   ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต              
  Road                                                  Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet  
  จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์           หรือ 
  Province                                              Postal Code     or 
 2.     ชือ่       อายุ      ปี  อยู่บ้านเลขที ่    

   Name                                                   age              years, residing at 
  ถนน   ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต              
  Road                                                  Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet  
  จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์           หรือ 
  Province                                             Postal Code     or 
 3.    ชือ่       อายุ      ปี  อยู่บ้านเลขที ่    

   Name                                                   age             years, residing at 
  ถนน   ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต              
  Road                                                  Tambol/Khwaeng                                   Amphur/Khet  
  จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์          
  Province                                             Postal Code 
 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
24/2562 ในวนัที ่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท                        
เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 
24/2019 on 29 April 2019 at 14.00 hours., at Kamolthip Ballroom on the 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 477 Si Ayutthaya Road, Thanon Phayathai 
Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
  Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 
   ลงนาม/Signed             ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (                    ) 
 
                                       ลงนาม/Signed            ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (                                                               ) 
 
                                       ลงนาม/Signed            ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (                                                               ) 
 
                                       ลงนาม/Signed            ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (                                                               ) 
 
หมำยเหตุ / Remark 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

    
   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     (Duty Stamp 20 Baht) 
 


