สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7

Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่______________________________________
Written at

วันที_่ __________เดือน____________________พ.ศ.___________
Date

Month

Year

(1) ขาพเจา_______________________________________________สัญชาติ____________ อยูบานเลขที่_____________
I/We

Nationality

Residing/Located No.

ถนน__________________ ตําบล/แขวง_____________________ อําเภอ/เขต_________________ จังหวัด____________________

Road

Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) จํานวน_____________________________________________หุน
Being shareholder of Supalai Public Company Limited, holding

shares in total

ทะเบียนผูถือหุนเลขที่___________________________ใบหุนเลขที_่ ____________________ถึงเลขที่_________________________
Shareholders’ Registration No.

Scrip No.

to

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับเสียง____________________ดังนี้
shares in total which are entitled to cast

-

หุนสามัญ:_________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสียง
ordinary shares:

-

votes as follows:

shares in total which are entitled to cast

votes

หุนบุริมสิทธิ์: :______________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสียง
preferred shares:

shares in total which are entitled to cast

votes

(3) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ_______________________________________อายุ_______________ป อยูบานเลขที่_______________
Name

age

years, residing at

ถนน ___________________ตําบล / แขวง _______________________ อําเภอ / เขต ___________________
Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

จังหวัด ________________________รหัสไปรษณีย _______________________ หรือ
Province

Postal Code

or

2. ชื่อ_______________________________________อายุ_______________ป อยูบานเลขที่_______________
Name

age

years, residing at

ถนน ___________________ตําบล / แขวง _______________________ อําเภอ / เขต ___________________
Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

จังหวัด ________________________รหัสไปรษณีย _______________________ หรือ
Province

Postal Code

or

3. ชื่อ_______________________________________อายุ_______________ป อยูบานเลขที่_______________
Name

age

years, residing at

ถนน ___________________ตําบล / แขวง _______________________ อําเภอ / เขต ___________________
Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

จังหวัด ________________________รหัสไปรษณีย _______________________
Province

Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น หอง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร ถนนพระราม
3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

-2Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Annual General Shareholders’ Meeting 2011 to be held on
Thursday, April 28, 2011 on 2:30 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33rd Floor, Rama III Road, Chong Nonsee
Subdistrict, Yannawa District, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2010.

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
Agenda 2 To acknowledge the Board’s report on the company’s last year performance and approve the balance sheet and income
statement for the year ended December 31, 2010.

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง
Approve

votes

ไมเห็นดวย________________เสียง
Disapprove

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําป 2553 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท
Agenda 3 To consider the allocation of profit for the Year 2010 for distribution of dividend to shareholders at 0.60 baht per share.

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

วาระที่ 4

พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเขาใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4

To consider to elect directors in replacement of those who are retired by rotation.

Abstain

votes

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for all the nominated candidates as a whole

votes

งดออกเสียง_____________เสียง
Abstain

votes

-31. ดร.วิรัช
Dr.Virach

อภิเมธีธํารง
Aphimeteetamrong

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

2. นายอนันต
Mr.Anant

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

เกตุพิยา
Gatepithaya

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
Mrs.Ajchara Tangmatitham

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

วาระที่ 5 พิจารณาการกําหนดคาบําเหน็จ คาตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกําหนดเบี้ยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดผลตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
ประจําป 2554
Agenda 5 To consider 2011 allowance and remuneration for directors’ and advisors to the boards’, Audit Committee’ s, Remuneration
Committee’s and other committees appointed by the board of director’s.(if any).

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554
Agenda 6 To consider the appointment of Auditor and Auditor Fee for the Year 2011.

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู
Agenda 7

To consider the issuance and offering of debentures

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

วาระที่ 8 พิจารณาการแกไขหนังสือรับรองบริษัทขอ 3
Agenda 8

votes

งดออกเสียง_____________เสียง
Abstain

To consider the amendment of the Certificate of Registration of the Company in section 3

votes

-4ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

งดออกเสียง_____________เสียง

votes

Abstain

votes

วาระที่ 9 พิจารณาการแกไขขอบังคับบริษัทขอ 12
Agenda 9

To consider the amendment of the Articles of Association in artcicle12.

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_____________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง_____________เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
Agenda 10

To consider other matters (if any).

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a
shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน
รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or resolved any matter
other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast the
votes on my/our behalf at its own discretion.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all
respects.

ลงชื่อ________________________________________ผูมอบฉันทะ
Signed (

) Grantor

ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉัน ทะ
Signed (

) Grantee

ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉัน ทะ
Signed (

) Grantee

ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉัน ทะ
Signed (

) Grantee

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ(2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ(2) ก็ได
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
Remarks
1.
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and
granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2.
A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares as specified in clause (2) above.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
Attachment to Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ หอง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร ถนนพระราม 3 แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
A proxy is granted by a shareholder of Supalai Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting
2011 to be held on Thursday, April 28, 2011 on 2:30 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33rd Floor, Rama III Road,
Chong Nonsee Subdistrict, Yannawa District, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่ ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Agenda ………………………………………………………………………………………………………………………….

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_______________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง____________เสียง
Abstain

votes

วาระที่ ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Agenda ………………………………………………………………………………………………………………………….

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_______________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง____________เสียง
Abstain

votes

วาระที่ ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Agenda ………………………………………………………………………………………………………………………….

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นดวย_______________เสียง

ไมเห็นดวย________________เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง____________เสียง
Abstain

votes

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ………………………………… ผูมอบฉันทะ
Signed (

) Grantor

ลงชื่อ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ
Signed (

) Grantee

