หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 / Enclosure 9
อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp ฿20

เขียนที่
____
Written at
วันที่
_เดือน
พ.ศ. _______ ___
Date
Month
Year
1 ข้าพเจ้า ______________________________________________________________
I/We
อยู่บา้ นเลขที่ _________________________________________________________ สัญชาติ ____________________________________________
Residing at
Nationality
2 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of S Hotels and Resorts Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
Holding the total number of
shares, and having the right to vote equal to
votes as follows:
□ หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares, having the right to vote equal to
votes
□ หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred share
shares, have the right to vote equal to
votes
3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษัทฯ คนใดคนหนึ ่งเป็ นผู้แทนของท่านเพือ่ เข้าประชุม ตามรายละเอียด
ในหนังสือเชิ ญประชุมฯ ตามสิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 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,
อยู่บา้ นเลขที่ ___________________
ถนน
ตาบล/แขวง _________________
Residing at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
District
Province
Postal Code
, or
(2) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ปี
Mr. / Mrs. / Ms.
Age
Years,
อยู่บา้ นเลขที่ ____________________
ถนน
ตาบล/แขวง _________________
Residing at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
District
Province
Postal Code
, or
(3) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ปี
Mr. / Mrs. / Ms.
Age
Years,
อยู่บา้ นเลขที่ ____________________
ถนน
ตาบล/แขวง _________________
Residing at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
District
Province
Postal Code
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งผู้เ ดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้า พเจ้ า เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564
ของบริ ษั ท เอส โฮเทล แอนด์ รี ส อร์ ท จ ากั ด (มหาชน) ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการจัด ประชุ ม
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เท่านัน้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of S Hotels and
Resorts Public Company Limited on Thursday, 22 April 2021, at 02.00 P.M. by electronic means (E-AGM) only, or any adjournment at
any date, time and place thereof.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder Registration No.

ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ: ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

