สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที…
่ ………..…………………………………..

...................................

วันที่………………………………………………..

ข้ า พเจ้ า …………………………………………………………….....……..…….....สั ญ ชาติ …...…………………..
ที่ อ ยู่ เลขที่ ………………………....ถนน……………..……………….….ตำบล/แขวง…………..……………………
อำเภอ/เขต…………………………….……………..จั ง หวั ด ……………………………...รหั ส ไปรษณี ย์ ……….…….
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น....……….…...............……………หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
 1. ………….…………………........................................................................………….……อายุ…………..ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ………………ถนน…………………….……………ตำบล/แขวง…………………………...……
อำเภอ/เขต………..…...…………จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................ หรือ
 2. ………….…………………......……….…………………………………………………….…อายุ……….…..ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ………………ถนน…………………….……………ตำบล/แขวง………………………..………
อำเภอ/เขต………..…...…………จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................ หรือ
 3. ………….…………………......…………………………………………………………..……อายุ……….…..ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ………………ถนน…………………….……………ตำบล/แขวง………………………..………
อำเภอ/เขต………..…...…………จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................ หรือ
 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 66 ปี
ที่อยู่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 5. นายเกริก วณิกกุล อายุ 67 ปี
ที่อยู่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 6. นายสลิล ปิ่นขยัน อายุ 53 ปี
ที่อยู่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 เห็นด้วย
3. นายธนา ไชยประสิทธิ์
 เห็นด้วย
4. นางสินี เธียรประสิทธิ์
 เห็นด้วย
5. นางพรธิดา บุญสา
 เห็นด้วย
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชี และกำหนดค่ าตอบแทนผู้ส อบบั ญ ชี สำหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่ า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ย นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ…...…………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวั น อั งคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็ น การจั ด ประชุ ม ผ่ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ........... เรื่อง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ ........... เรื่อง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ ........... เรื่อง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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