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

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

เขียนที่

Shareholders’ Registration No.

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I/We

nationality

อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of J.S.P. Property Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of

เสียง

❑ หุ้นสามัญ

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

shares

and are entitled to vote equal to

หุ้น

ordinary share

shares

❑ หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

preference share

(3)

หุ้น

shares

and are entitled to vote equal to

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

and are entitled to vote equal to

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

❑ 1. ชื่อ

อายุ

Name

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub-district

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postcode

or

อายุ

Name

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub-district

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postcode

or

❑ 3. ชื่อ

votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)

❑ 2. ชื่อ

เสียง ดังนี ้

อายุ

Name

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub-district

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postcode
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votes

หรือมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ
Or appoint the independent director of the Company
❑ 1. ชื่อ
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
Name

Dr.Sunee Sornchaitanasuk

อายุ

60

ปี อยู่บ้านเลขที่

819/8

age

60

years, residing at

819/8

ถนน

-

ตาบล/แขวง

บางโพงพาง

อาเภอ/เขต

ยานนาวา

Road

-

Sub-district

Bangpongpang

District

Yannawa

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10120

หรือ

Province

Bangkok

Postcode

10120

or

❑ 2. ชื่อ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

อายุ

64

ปี อยู่บ้านเลขที่

1

Name

Mr.Tiravutti Jirachaisri

age

64

years, residing at

1

ถนน

-

ตาบล/แขวง

สี่หมื่น

อาเภอ/เขต

ดาเนินสะดวก

Road

-

Sub-district

Si Muen

District

Damnoen Saduak

จังหวัด

ราชบุรี

รหัสไปรษณีย์

70130

หรือ

Province

Bangkok

Postcode

70130

or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565 ในวั น ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารธั ญ ลั ก ษณ์ ภ าคย์ ชั น้ 1 เลขที่ 448 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of
Shareholder to be held on 28 April 2022, 10.00 a.m. at Thanyalakpark Building No. 448, Floor 1, Ratchadapisek Road, Samsen Nok,
Huai Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วำระที่ 1
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
วำระที่ 2
Agenda 2

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2564
To acknowledge the Company’s performance report as of December 31, 2021
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่ อย สำหรับรอบบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
To consider and approve the Separate financial statements and the consolidated financial statements of the
Company and subsidiary for the year ended December 31, 2021
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

Agenda 3
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วำระที่ 4
Agenda 4

พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรกำไรเพื่อเป็ นเงินสำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ ำยเงินปั นผล ประจำปี 2564
To consider and approve omission of allocation of net profit to the legal reserve and omission of the dividend
payment for the year 2021
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรโอนทุนสำรองตำมกฎหมำยและส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม
ของบริษัท ประจำปี 2564
To consider and approve the transfer of legal reserve and equity capital surplus to compensate for the accumulated loss of the company for the year 2021
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

Agenda 5

วำระที่ 6
Agenda 6

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมกำรบริษัทแทนที่ผ้ ทู ่พ
ี ้ นจำกตำแหน่ งตำมวำระ ประจำปี 2565
To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2022
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
To elect directors as a whole
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
❑ การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To elect each director individually
1) ชื่อกรรมการ (Name)
นายวรมิตร ครุฑโต (Mr. Woramit Krutto)
❑ เห็นด้ วย / Approve
2) ชื่อกรรมการ (Name)

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ (Mrs. Kannigar Kovisuth)

❑ เห็นด้ วย / Approve
ชื่อกรรมการ (Name)

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ (Mr. Pathomporn Tiranasawasdi)

3)

❑ เห็นด้ วย / Approve
วำระที่ 7
Agenda 7

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2565
To consider and approve the remuneration for Directors of the Company for the year 2022
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
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❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
วำระที่ 8
Agenda 8

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี ประจำปี 2565
To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2022
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท ชื่อย่ อหลักทรั พย์ ตรำสัญลักษณ์ และตรำประทับของบริ ษัทและแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท)
To consider and approve the Change of the Company’s name, Securities Symbol, Company’s Logo and
Company’s Seal and Amendment of the Memorandum of Association of clause 1 Company’s name;

Agenda 9

❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของบริษัทและตรำประทับของ
บริษัท
Agenda 10 To consider and approve Amendments to the Company’s Memorandum of Association clause 1, clause 2 and
clause 63 company’s name and company’s seal
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 11

พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1)
Agenda 11 To consider and approve the issuance and offering of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares
No. 1 (SJ-W1 Warrants) to the Company’s existing shareholders by way of the rights offering
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
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วำระที่ 12

พิจำรณำอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของบริษัทที่ออกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1 (SJ-W1) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 12 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company to accommodate the
allocation of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares No. 1 (SJ-W1 Warrants) to the Company’s
existing shareholders and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with
the increase of the Company’s capital
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
วำระที่ 13

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้น
สำมัญของบริษัทที่ออกให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1)
Agenda 13 To consider and approve the allocation of newly issued shares to accommodate the allocation of the Warrants
to Purchase the Company’s Ordinary Shares No. 1 (SJ-W1 Warrants)
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
วำระที่ 14 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 14 To consider other business (if any)
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of
the Shareholder.
(6) ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ไม่ได้ ระบุค วามประสงค์ ใ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัด เจน หรื อในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติ มข้ อเท็ จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to
consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all
respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

หมำยเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spilt the
number of his or her shares between many proxies in order to spilt his or her votes.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director
individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
The Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชัน้ 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of J.S.P. Property Public Company Limited in respect of 2 0 2 2 Annual
General Meeting of shareholders to be held on 28 April 2022, 10.00 a.m at Thanyalakpark Building No. 448, Floor 1, Ratchadapisek
Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

เรื่อง
Subject :
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject :
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject :
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject :
1)
ชื่อกรรมการ (Name)
❑
2)

เห็นด้ วย / Approve
ชื่อกรรมการ (Name)

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

❑
3)

เห็นด้ วย / Approve
ชื่อกรรมการ (Name)

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

❑

เห็นด้ วย / Approve

❑ ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain
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