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     Proxy Form A. 
 

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น       เขียนท่ี                              ____ 
Shareholder Registration No.      Written at 

                 วนัที ่           _เดอืน                   พ.ศ. _______   ___   
                    Date            Month                   Year 

1   ขา้พเจา้ ______________________________________________________________     
        I/We                                  
        อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________ สญัชาต ิ____________________________________________ 
 Residing at                        Nationality 
2 เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน)  
 Being a shareholder of S Hotels and Resorts Public Company Limited  
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงันี้  
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equal to           votes as follows:                                
 □ หุน้สามญั      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง  
          Ordinary share     shares,  having the right to vote equal to   votes                   
 □ หุน้บุรมิสทิธ ิ      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 
             Preferred share    shares,  have the right to vote equal to    votes             
3 ขอมอบฉันทะให ้(ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่เป็นผู้แทนของท่านเพือ่เข้าประชุม ตามรายละเอียดใน

หนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 6) 
 Hereby appoint (You may appoint one of the Company’s Independent Directors as listed in Enclosure 6 to be your proxy to attend the Meeting.) 

(1) นาย / นาง / นางสาว                                                                                                         อายุ                              ปี                        
  Mr. / Mrs. / Ms.                        Age                            Years, 
  อยู่บา้นเลขที ่___________________                 ถนน                              ต าบล/แขวง _________________ 

           Residing at                   Road                              Sub-District 
  อ าเภอ/เขต              จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์                           หรือ

 District                   Province               Postal Code                            , or 
(2) นาย / นาง / นางสาว                                                                                                       อายุ                              ปี                        

  Mr. / Mrs. / Ms.                                      Age                            Years, 
  อยู่บา้นเลขที ่____________________                 ถนน                              ต าบล/แขวง _________________ 

           Residing at                   Road                              Sub-District 
  อ าเภอ/เขต              จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์            หรือ

 District                   Province               Postal Code                            , or 
(3) นาย / นาง / นางสาว                                                                                                         อายุ                              ปี                        

  Mr. / Mrs. / Ms.                                        Age                            Years, 
  อยู่บา้นเลขที ่____________________                 ถนน                              ต าบล/แขวง _________________ 

           Residing at                   Road                              Sub-District 
  อ าเภอ/เขต              จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์            หรือ

 District                   Province               Postal Code                             
คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท 
เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน์ ชัน้ 15 อาคารสิงห์ 
คอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 1788 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of S Hotels and 
Resorts Public Company Limited on Thursday, 23 April 2020, at 09.00 A.M. at the Pride Lounge, 15th Floor, Singha Complex Building, No. 1788 
Petchburi Intersection Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, or any adjournment at any date, time and place thereof. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงนาม/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                 (     ) 

ลงนาม/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                  (     ) 

ลงนาม/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                 (     ) 

ลงนาม/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                  (     ) 
  
หมายเหตุ:   ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Remark:   The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and shall not split the number of 

shares to several proxies for splitting votes. 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp ฿20  


