เอกสารแนบ 4 (1)

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

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

เลขทะเบียนผูถือหุน

Written at

Shareholders’ Registration No.

(1)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ขาพเจา

สัญชาติ

I/We

nationality

อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

being a shareholder of S&P Syndicate Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows:

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

❑ หุนสามัญ

ordinary share

❑ หุนบุริมสิทธิ

preference share

(3)

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให

(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทั ก็ได)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

❑1.

ชื่อ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล, กรรมการอิสระ

อายุ

56

ป อยูบานเลขที่

2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร

Name Ms. Sophavadee Uttamobol, Independent Director, Age 56 years, residing at 2034/100-107 Italthai Tower

ชั้น

23-24

23rd – 24th Floor

จังหวัด

❑2.

❑3.

ถนน

กรุงเทพมหานคร

Province Bangkok

เพชรบุรีตัดใหม

ตําบล/แขวง

Road New Petchburi

บางกะป

อําเภอ/เขต หวยขวาง

Tambol/Khwaeng Bangkapi

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย

10110

หรือ

Postal Code

10110

or

ชื่อ ________________________________________ อายุ

ป อยูบานเลขที่

Name

years, residing at

age

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

หรือ

Postal Code

or

ชื่อ ________________________________________ อายุ

ป อยูบ านเลขที่

Name

years, residing at

age

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

Huaykwang
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ในวันที่ 22
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม Convention C ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ ตั้งอยูเลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Minutes of the 2016 Meeting of Ordinary Shareholder to
be held on 22 April 2016, 02.00p.m., at the Convention C, Fl. 3 Ambassador Hotel Bangkok located at 171 Soi Sukhumvit 11, Khlong Toei Nuea,
Watthana, Bangkok 10110, or on any data and at any postponement thereof.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม
กระทําเองทุกประการ

เวนแตก รณีที่มีผูรบั มอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาได

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed

(

)

ผูมอบฉันทะ / Proxy Grantor

ลงชื่อ / Signed
ผูรับ มอบฉันทะ / Proxy Holder
( นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล / Ms. Sophavadee Uttamobol )
ลงชื่อ / Signed

ลงชื่อ / Signed

หมายเหตุ

(

)

(

)

ผูรับ มอบฉันทะ / Proxy Holder

ผูรับ มอบฉันทะ / Proxy Holder

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อ แยกการลงคะแนนเสียงได
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.

2. วาระแตงตั้งกรรมการสามารถแตงตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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.

