สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 9

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที..............................................................................................
Written at
วันที .............เดือน ........................................พ.ศ. .........................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สัญชาติ........................................
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที................................ถนน .......................................................ตําบล/แขวง................................................................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต ........................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ ....................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ นรวม ....................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................เสี ยง ดังนี
holding the total amount of
shares with the voting rights of
votes as follows;
หุ้นสามัญ ............................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสี ยง
ordinary share
shares with the voting rights of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ ......................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสียง
preferred share
shares with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
( 1 ) ..................................................................................................................................... อายุ .........................ปี
..... .....................................................……………………………………………….. Age ………………Years
อยู่บา้ นเลขที.................................................. .ถนน ....................................................... ตําบล/แขวง.................................................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด ....................................................รหัสไปรษณี ย์ .................................. หรื อ
District
Province
Postal Code
or
( 2 ) ......นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์...................................................................................... อายุ ...........50...........ปี
..... Mr.Puchchong..Vanichjakvong…………………………………………………. Age
50 Years
อยู่บา้ นเลขที..... / - ซอย สุ ขมุ วิท ....ถนน ...สุ ขมุ วิท ............................ ตําบล/แขวง.....พระโขนง.............................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จังหวัด ...กรุ งเทพมหานคร ........... รหัสไปรษณี ย์ .....
............................หรื อ
District
Province
Postal Code
or

( 3 ) ......นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง .................................................................................... อายุ .........51..............ปี
.......Mr.Kris Na Lamlieng............................................................... .................. Age
51
Years
อยู่บา้ นเลขที..... / - ซอย สุ ขมุ วิท ....ถนน ...สุ ขมุ วิท .............................. ตําบล/แขวง.....พระโขนง.............................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จังหวัด ...กรุ งเทพมหานคร ............. รหัสไปรษณี ย ์ .....
..............................
District
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ครังที ในวันอังคาร ที
เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที
ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders No. 52 to be held on
Tuesday, April 26, 2022 at 4.00 p.m. at Chao Phraya Room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bangkhlo
Sub District, Bang Kholaem District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 51 เมือที 27 เมษายน 2564
Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General meeting No.51 on April 27, 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
Agenda 2 To acknowledge the report of the board of directors for the past year.
วาระที พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
Agenda 3 To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2021
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To consider and approval the omitted dividends payment.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and appoint the company directors to replace the company directors whose term have
expired.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
การแต่งตังกรรมการทังชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually
ชือกรรมการ
ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
Name of Director Mrs.Pennapha Dhanasarnsilp
เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
. .

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

.

งดออกเสี ยง
Abstain

ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

.

งดออกเสี ยง
Abstain

Name of Director Miss Valarlak Ngamchitcharoen
เห็นด้วย
Approve

.

.
n
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
Agenda 6 To consider the determination of the company directors’ remuneration.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
Agenda 7 To consider the appointment of an auditors and determine the remuneration of auditor.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (If any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีที
ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องที ระบุไว้ข ้างต้น รวมถึงกรณี ทีมี การแก้ไขเปลี ยนแปลงหรื อเพิมเติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร

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 / our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุใน

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.
อากรแสตมป์
Duty Stamp

บาท
20 Baht

ลงชือ/Signed………………………………………………………. ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
(……….………………………………………………..)
ลงชือ/Signed…………………………………………………….… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)
ลงชือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)
ลงชือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ื อหุ ้ น ที มอบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ ับ มอบฉัน ทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each
nominated director individually.
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ครังที ในวันอังคารที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
เลขที ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
For the General Meeting of Shareholders No. 52 to be held on Tuesday, April 26, 2022 at 4.00 p.m. at Chao Phraya Room 1,
Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bangkhlo Sub District, Bang Kholaem District, Bangkok 10120 or at any
adjournment thereof.
……………………………………..
วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ............................. เรื องเลือกตังกรรมการ (ต่อ)
Agenda No.
Election of Directors (continued)
ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

