
 
 

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

 เขยีนที(    
 Written at 

 
                            วนัที(            เดอืน                     พ.ศ.     
                            Date            Month                    Year 
 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ     
        I/ We        nationality                                                                                                                                             
         อยูบ่า้นเลขที(             
        Address                  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
  being a shareholder of Sansiri Public Company Limited (“The Company”) 
  โดยถอืหุน้จาํนวนทัง̀สิน̀รวม                      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสยีง  ดงัน̀ี 
  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 ้โดยมรีายละเอยีดตามสิ(งที(สง่มาดว้ย 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.     ชื&อ       อาย ุ     ปี  อยูบ่า้นเลขที&     
   Name                                                   age              years, residing at 

  ถนน   ตาํบล/แขวง               อาํเภอ/เขต              
  Road                                                  Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet  
  จงัหวดั            รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
  Province                                              Postal Code     or 
 2.     ชื&อ       อาย ุ     ปี  อยูบ่า้นเลขที&     

   Name                                                   age              years, residing at 
  ถนน   ตาํบล/แขวง               อาํเภอ/เขต              
  Road                                                  Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet  
  จงัหวดั            รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
  Province                                             Postal Code     or 
 3.    ชื&อ       อาย ุ     ปี  อยูบ่า้นเลขที&     

   Name                                                   age             years, residing at 
  ถนน   ตาํบล/แขวง               อาํเภอ/เขต              
  Road                                                  Tambol/Khwaeng                                   Amphur/Khet  
  จงัหวดั            รหสัไปรษณีย ์         
  Province                                             Postal Code 
 

 คนใดคนหนึPงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื(อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั aงทีP 
26/2564 ผ่านสืPออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที( 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที( 59 ซอยรมิคลองพระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 หรอืที(จะพงึเลื(อนไปในวนั เวลา และสถานที(อื(นดว้ย 

 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. 
26/2021, which will be convened via electronic means (E-AGM) on 30 April 2021 at 14.00 hours., by broadcasting live at Siri Campus Building, no. 59 
Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana district, Bangkok 10110, or such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 
 

  กจิการใดที(ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน̀ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  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 
                      (                                                               ) 
 
หมายเหตุ / Remark 

ผูถ้อืหุน้ที,มอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื,อ 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) 
 


