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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Proxy (Form C.) 

 

 เขยีนที ่    
 Written at 

                             
วนัที ่           เดอืน    พ.ศ.   

  Date           Month  Year 
 

(1)      ขา้พเจา้        สญัชาต ิ     
             I/ We        nationality                                                                                                                                              
          ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่            
          The register’s office                   

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
as being the custodian of 

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”)  
being a shareholder of Sansiri Public Company Limited (“The Company”) 
 

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                            เสยีง  ดงันี้ 
 holding the total amount of        shares   and having the right to vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสยีง  
     ordinary share          shares   and having the right to vote equals to                 votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ         หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสยีง 
     preference share        shares    and having the right to vote equals to                votes 

 

(2)  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 อยู่บา้นเลขที ่              

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

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้                     

ครัง้ที ่ 24/2562 ในวนัที ่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียธุยา                      

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั 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. 

ส ำหรบักรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 
    
   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     (Duty Stamp 20 Baht) 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:   
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
   Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote  
  มอบฉนัทะบางส่วน คอื 
   Grant partial shares of   

 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสยีง  
     ordinary share       shares     and have the right to vote equal to                              votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสยีง 
     preference share      shares  and have the right to vote equal to                             votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 
Total voting rights      votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate  
            in all respects.  
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 
 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 23/2561 
ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders # 23/2018              
held on 27 April 2018. 
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 

    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
              Approve  votes   Disapprove      votes    Abstain                 votes 
 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
Agenda No. 2 To consider and certify the Company’s annual report and the board of directors’ report of the work done for the 

period of 2018  
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

 
    เหน็ดว้ย   เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
              Approve  votes  Disapprove      votes    Abstain                 votes 
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วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบดลุและงบก ำไรขำดทุนซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ ำรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

Agenda No. 3 
 

To consider and approve the Company’s balance sheets, profit and loss statements for the fiscal 
 year 2018  which have been audited by the auditor of the Company ended 31 December 2018. 

 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.   
    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 

    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
              Approve  votes  Disapprove     votes    Abstain               votes 
 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit for the legal Reserves and approve the annual  
dividend payment for the operational results from 1 January 2018  to 31 December 2018. 
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

 
    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
             Approve  votes    Disapprove      votes    Abstain               votes 
 

วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

Agenda No. 5 To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation . 
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

  
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
                   To elect directors as a whole 
  เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง    เสยีง 
                   Approve           votes       Disapprove      votes     Abstain               votes 
 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
                   To elect each director individually as follows:  
                  5.1  นายอภชิาต ิจตูระกลู (Mr. Apichart Chutrakul)  
  เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง    เสยีง 
                    Approve           votes        Disapprove      votes     Abstain                votes 
 

                  5.2  นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ (Mr. Supanit Chaiyawat) 
  เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง    เสยีง 
                    Approve           votes       Disapprove      votes     Abstain                votes    

                  5.3  นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์(Mr. Kittichai Raktakanit) 
  เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง    เสยีง 
                    Approve           votes       Disapprove      votes     Abstain                votes 
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วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรของบริษทั  
และค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษทั ประจ ำปี 2562 

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the year 2019 to the Board of Directors  
and the Sub-Committee.  
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
             Approve  votes   Disapprove     votes    Abstain               votes 
 

วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 2019. 

 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
             Approve  votes    Disapprove      votes    Abstain               votes 
 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
             Approve  votes    Disapprove     votes    Abstain               votes 
 

วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
Agenda No. 9 To consider and approve amendments to the Company’s Articles of Association. 

 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
             Approve  votes    Disapprove     votes    Abstain               votes  

วำระท่ี 10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 10 Other businesses (if any). 

 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  
    เหน็ดว้ย   เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย      เสยีง  งดออกเสยีง     เสยีง 
             Approve   votes   Disapprove     votes    Abstain               votes 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ ไม่ถูกต้องและ

ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 

shareholder. 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any 
facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถอื 
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, 
shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects.  

 
 
 

   ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                      (                  ) 
 
                                         ลงนาม/Signed           ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                      (                                                      ) 
 
   ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                      (                   ) 
 
   ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                      (                   ) 
 
หมำยเหต ุ/ Remark 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)                   

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
  Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint 
more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระการเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

5. ในกรณทีีว่าระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะ 
แบบ ค. ตามแนบ 

 In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the 
Annex attached to Proxy Form C. 



 

 

 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Sansiri Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่24/2562 ในวนัที ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์บอลรมู ชัน้ที ่2 โรงแรม เดอะ         
สุโกศล เลขที ่477 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน วนั เวลา และ สถานทีอ่ื่นดว้ย 

For 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.       
         

      
  

วำระท่ี         เรือ่ง                                                                                                                                                 . 
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                            . 

  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
  ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
         (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
     ❑ เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
                Approve        Disapprove    Abstain  
 

วำระท่ี         เรือ่ง                                                                                                                                                . 
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                           . 

  ❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
  ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
         (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
     ❑ เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
                Approve        Disapprove    Abstain 
 

วำระท่ี         เรือ่ง                                                                                                                                                .                 
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                           . 

  ❑   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 

  ❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)   The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

      ❑ เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
                 Approve        Disapprove    Abstain 
                                                                              
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
 
  
        ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                     (                                             ) 
 
                                                      ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                     (                        ) 
 
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                  (                    ) 
    
     ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                  (                    ) 
 


