เอกสารแนบ 1

ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีก้ ่อนเข้ าร่ วมประชุม (แล้วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึงปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล

2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิติบุคคลทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ

ให้นาํ ความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทย หรื อซึ่งเป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่ รื อโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและ
เงื่อนไขหรื อข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู ้ ทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของคําแปล
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Evidence required for attending Meeting
1.

1.1
1.2

2.

Individual Person

Shareholder’s identification card such as personal I.D. card, driver license or identification card of Government
Officer or identification card of State Enterprise Officer
In case of appointing proxy : copy of identification card of shareholder (certified true copy by card’s holder) and
identification card or passport (in case of foreigner) of Proxy

Juristic person
A
B

3.

Enclosure 1

3.1

3.2

Company’s Affidavit issued, within the past 30 days, by Department of Commercial
Registration, Ministry of Commerce.
Copies of identification cards or passports (in case of foreigner) of authorized directors
(Certified true copy by cards’ holder), who sign under power of attorney, and identification card or passport
of Proxy.

Foreign Individual or Juristic Person

Individual person
A
Shareholder’s passport.
B
In case of appointing proxy : copy of passport of shareholder (certified true copy by its holder) and
identification card or passport (in case of foreigner) of Proxy.

Juristic person
A
Company’s Affidavit which contains details of the persons authorized to sign on behalf of that Company.
B
Copies of identification cards or passports (in case of foreigner) of authorized directors
(Certified true copy by cards’ holder), who sign under power of attorney, and identification card or passport
of Proxy.
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ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix Duty Stamp 20 Baht

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า/ I/ We,…………………………………….……………… สัญชาติ/ Nationality……………………………………
อยูบ่ า้ นเลขที่/Reside at………………………………………………… ถนน/ Street………….………………………………………
ตําบล/แขวง/ Sub-District………………………………………….…..อําเภอ/เขต/ District………………………………………
จังหวัด/ Province………………………………………………………… รหัสไปรษณี ย/์ Post Code………………………………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Pre-Built Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
Holding shares at the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share

หุน้
shares
หุน้
shares
หุน้
shares

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___
and have the right to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ _________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
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3. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรื อที่
จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting 2021
held on Thursday 22 April 2020, at 2:30 p.m. At Jupiter Room 4-7 , Challenger Impact, Muang Thong Thani or on the date at time and place
as may be postponed or changed.
ผู้ทมี่ าประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม้ าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูม้ อบฉันทะ/ Proxy Grantor
(………………………………………...)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
(………………………………………..)
หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more
than one proxy holder in order to vote.
2. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ได้
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the shares actually held.
ผู้ทมี่ าประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม้ าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix Duty Stamp 20 Baht

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า/ I/ We,…………………………………….……………… สัญชาติ/ Nationality………………………………………
อยูบ่ า้ นเลขที่/Reside at………………………………………………… ถนน/ Street………….………………………………………
ตําบล/แขวง/ Sub-District………………………………………….…..อําเภอ/เขต/ District………………………………………
จังหวัด/ Province………………………………………………………… รหัสไปรษณี ย/์ Post Code………………………………
(2)เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
Being a shareholder of Pre-Built Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
Holding shares at the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share

หุน้

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

shares and have the right to vote equal to
votes as follows:
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ____________________เสี ยง
shares and have the right to vote equal to
votes
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
shares and have the right to vote equal to
votes

(3)ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
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3. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:30 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีหรื อที่จะพึง
เลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting 2021
held on Thursday 22 April 2021, at 2:30 p.m. At Jupiter Room 4-6 , Challenger Impact, Muang Thong Thani or on the date at time and place
as may be postponed or changed.
(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2563
To consider and approve the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting 2020 held on 19 July 2020
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบผลการดําเนินงานปี 2563
To acknowledge the Company’s 2020 operating result

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ว
To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year ended 31 December 2020
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563
To acknowledge interim dividend payment for the year 2020 operating results

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้
To consider and approve the issuance of Company’s Debenture
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสี ยง/ Abstain
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วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาและอนุมตั ิกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
To consider and approve reappoint new directors to succeed these completing their terms
• พลตํารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์/ Police Major General Chaturong Pumarin
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสี ยง/ Abstain
• คุณศราวุธ บุษยรัตน์/ Mr.Saravut Busayarat
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสี ยง/ Abstain

• รศ.ดร.ธนิต ธงทอง/ Assoc.Prof.Dr.Tanit Tongthong
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
To consider and approve the appointment of auditor and their fee for 2021
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาและอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
To consider and approve director’s monthly remuneration
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาและอนุมตั ิบาํ เหน็จกรรมการ
To consider and approve Director’s Bonus
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider any others business (if any)
□
เห็นด้วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสี ยง/ Abstain

(5)การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น / 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 ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I 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 behalf as the Proxy deems appropriate.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูม้ อบฉันทะ/ Proxy Grantor
(………………………………………...)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
(………………………………………..)
หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of
shares to several proxies to vote separately
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ 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 อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Pre-Built Public Company Limited
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Shareholder’s Annual General Meeting 2021 held on Thursday 22 April 2021, at 2:30 p.m. At Jupiter Room 4-7
Challenger Impact, Muang Thong Thani adjournment thereof.

วาระที่
Agenda

เรื่ อง
Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda

 เห็นด้วย
Approve

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

เรื่ อง
Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove
เรื่ อง
Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda

 งดออกเสี ยง
Abstain

เรื่ อง
Re :

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เรื่ อง
Re :
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วาระที่
Agenda
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย

เรื่ อง
Re :

เลือกตั้งกรรมการ
Election of Directors (continued)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
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