(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(1)

(2)

(3)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษท
ั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”)
being a shareholder of Sansiri Public Company Limited (“The Company”)

สัญชาติ
nationality

พ.ศ.

Year

ไทย

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
shares and having the right to vote equals to votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and having the right to vote equals to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and having the right to vote equals to
votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy)
 ชื่อ
Name
ถนน _____________________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
 ชื่อ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
Name Mr. Jesadavat Priebjrivat
ถนน ______ __-_________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code
 ชื่อ นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
Name Mr. Porntat Amatavivadhana
ถนน ______ __-_________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code
 ชื่อ นายศุภนิจ จัยวัฒน์
Name Mr. Supanit Chaiyawat
ถนน ______ __-_________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code
 ชื่อ นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์
Name Mr. Kittichai Raktakanit
ถนน ______ __-_________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code
 ชื่อ นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ
Name Mr. Weeranant Chuensuwan
ถนน ______ __-_________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code

อายุ
age

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
อายุ
65
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years, residing at
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต
Phra Khanong Nuea Amphur/Khet
10110
หรือ
or
อายุ
53
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years, residing at
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต
Phra Khanong Nuea Amphur/Khet
10110
หรือ
or
อายุ
61
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years, residing at
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต
Phra Khanong Nuea Amphur/Khet
10110
หรือ
or
อายุ
61
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years, residing at
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต
Phra Khanong Nuea Amphur/Khet
10110
หรือ
or
อายุ
62
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years, residing at
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต
Phra Khanong Nuea Amphur/Khet
10110
หรือ
or

59 บมจ. แสนสิร ิ
59, Sansiri PCL.
วัฒนา
Vadhana
59 บมจ. แสนสิร ิ
59, Sansiri PCL.
วัฒนา
Vadhana
59 บมจ. แสนสิร ิ
59, Sansiri PCL.
วัฒนา
Vadhana
59 บมจ. แสนสิร ิ
59, Sansiri PCL.
วัฒนา
Vadhana
59 บมจ. แสนสิร ิ
59, Sansiri PCL.
วัฒนา
Vadhana
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 ชื่อ
Name
ถนน _____________________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
 ชื่อ
Name
ถนน _____________________ ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

อายุ
age

อายุ
age

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 27/2565 ผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิร ิ
แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
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. 27/2022, which will be convened via electronic means (E-AGM) format only on 29 April 2022 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.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วำระที่ 1
Agenda No. 1
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2
Agenda No. 2
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26/2564
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564
To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26/2021
held on 30 April 2021.

พิ จำรณำรับรองรำยงำนประจำปี รำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั
และผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2564
To consider and certify the Company’s annual report and the board of directors’ report of the work
done for the period of 2021.

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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พิ จำรณำอนุมตั ิ งบดุลและงบกำไรขำดทุนซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษทั
ประจำรอบปี บัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s balance sheets, profit and loss statements
for the fiscal year 2021 ending 31 December 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 3

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 2021 to 31 December 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 4

วำระที่ 5
Agenda No. 5
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิ จำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation.

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
To elect each director individually as follows:
5.1 นายอภิชาติ จูตระกูล (Mr. Apichart Chutrakul)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

5.2 นายเศรษฐา ทวีสนิ (Mr. Srettha Thavisin)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.3 นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ (Mr. Kittichai Raktakanit)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.4 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (Mr. Supakorn Vejjajiva)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ค่ำตอบแทนสำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจำปี 2565
Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the year 2022 to the Board of Directors and
the Sub-Committees.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 6

วำระที่ 7
Agenda No. 7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 8

Agenda No. 8

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิ จำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2565
To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 2022.

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรขยำยระยะเวลำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General
Mandate) จำนวนไม่เกิ น 1,400 ล้ำนหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)
มูลค่ำที่ตรำไว้ห้นุ ละ 1.07 บำท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมที่ได้รบั อนุมตั ิ จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎำคม 2563 และมติ ของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564
ตำมลำดับ ทุกประกำร
To consider and approve the extension of the issuance and offering of the Company's newly issued
ordinary shares in General Mandate up to 1,400 million shares to be allocated for offered through a
private placement with the par value of 1.07 Baht which will be due on the date of the 2022 Annual
General Meeting of Shareholders. The conditions for such allocation of the newly issued ordinary
shares will be in accordance with the approval of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
held on 24 July 2020 and the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2021,
respectively, in all respects.

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเพิ่ มวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
วำระที่ 9
Agenda No. 9 To consider and approve the increase of debentures issuance amount.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 10
Agenda No. 10
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิ จำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Other businesses (if any).

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่ เป็ นไปตามที่ระบุไ ว้ในหนังสือ ฉันทะนี้ ให้ถือ ว่าการลงคะแนนเสีย งนั น้
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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)

ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(
(
(
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

)
)
)
)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
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หมำยเหตุ / Remark
1. ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ั บมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the
shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบ ข. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda
by using the Supplemental Proxy Form B. as attached.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Supplemental Proxy (Form B.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน)
The proxy is granted by a shareholder of Sansiri Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 14.00น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิร ิ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลอง พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
ทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานทีอ่ ่นื ด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2022, which will be convened via electronic means (E-AGM) format only
on 29 April 2022 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.
เรื่อง
วำระที่
Subject :
Agenda No.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

.
.

เรื่อง
วำระที่
Subject :
Agenda No.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

.

เรื่อง
วำระที่
Subject :
Agenda No.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(
ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

.

.

