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สิ่งที่สง่มาด้วย ล าดบัที่  9 

Enclosure 9 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

Proxy Form B.  
 
 

               เขียนที_่______________________________________ 
                 Written at 

                วนัท่ี___________เดือน____________________พ.ศ.___________ 
                Date                      Month                               Year 

 (1)  ข้าพเจ้า______________________________________________สญัชาติ____________ อยู่บ้านเลขท่ี______________ 
                       I/We                                     Nationality        Residing/Located No. 

ถนน__________________ ต าบล/แขวง_____________________ อ าเภอ/เขต_________________ จงัหวดั____________________ 
Road             Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet     Province 
  

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)     จ านวน_____________________________________________หุ้น   
           being shareholder of Supalai Public Company Limited, holding                          shares in total 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี___________________________ใบหุ้นเลขท่ี_____________________ถึงเลขที่_________________________ 
Shareholders’ Registration No.                              Scrip No.                to 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบัเสยีง____________________ดงันี ้
shares in total which are entitled to cast            votes as follows: 
 

- หุ้นสามญั:_________________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________เสยีง 
ordinary shares:        shares in total which are entitled to cast                   votes 

- หุ้นบริุมสทิธ์ิ: _______________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________เสยีง 
preferred shares:                       shares in total which are entitled to cast                   votes 

 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ) 
      Hereby appoint  (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company to be the proxy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

❑ 1. ช่ือ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี  
  Name  Age  Year, Residing at  

         

  ถนน  ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต  

  Road   Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet  

         

  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   หรือ  

  Province  Postal Code   Or                     

         

❑ 2. ช่ือ นายอนนัต์ เกตพุิทยา อาย ุ 69 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 1011 
  Name Mr.Anant  Gatepithaya Age  Year, Residing at  

         

  ถนน พระราม 3 ต าบล / แขวง  ช่องนนทรี  อ าเภอ / เขต ยานนาวา 

  Road  Rama III Tambol / Khwaeng Chong Nonsi  Amphur / Khet Yannawa 

         

  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10120  หรือ  

  Province Bangkok Postal Code   Or              

 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้: ไม่มีสว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืน ๆ  ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้

Special interests in AGM : There isn’t any special interests that is different from other directors for every agenda of this AGM. 



 

 

 

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
โดยวิธีประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวนัพธุที่ 21 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น.  

 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Annual General Shareholders’ Meeting 2021 via electronic 

method (e-Shareholder Meeting) only to be held on Wednesday, April 21, 2021 on 2:00 p.m.  
 

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

วาระท่ี 1 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 

Agenda 1 To acknowledge the directors’ report on the Company’s performance and to approve the Financial Statements for the year 

ended December 31, 2020. 

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

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

       เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes         Abstain                                   votes 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพื่อจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 
Agenda 2 The consider and approve 2020 net profit allocation for distribution of dividend to shareholders at 1.00 baht per share. 

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

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

       เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes         Abstain                                   votes 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

❑ 3. ช่ือ ผศ.อศัวิน พิชญโยธิน อาย ุ 80 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 1011 
  Name Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin Age  Year, Residing at  

         

  ถนน พระราม 3 ต าบล / แขวง  ช่องนนทรี  อ าเภอ / เขต ยานนาวา 

  Road  Rama III Tambol / Khwaeng Chong Nonsi  Amphur / Khet Yannawa 

         

  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10120  หรือ  

  Province Bangkok Postal Code   Or            

 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้: ไม่มีสว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืน ๆ  ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้

Special interests in AGM :  There isn’t any special interests that is different from other directors for every agenda of this AGM. 
         

❑ 4. ช่ือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ อาย ุ 74 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 1011 
  Name Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat Age  Year, Residing at  

         

  ถนน พระราม 3 ต าบล / แขวง  ช่องนนทรี  อ าเภอ / เขต ยานนาวา 

  Road  Rama III Tambol / Khwaeng Chong Nonsi  Amphur / Khet Yannawa 

         

  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10120 
   

  Province Bangkok Postal Code     

 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้: ไม่มีสว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืน ๆ  ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้

Special interests in AGM :  There isn’t any special interests that is different from other directors for every agenda of this AGM. 



 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 3 To consider and approve to elect directors in replacement of those who are retired by rotation. 

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

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

   

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 The appointment of all directors 

 

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 

 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
Vote for all the Nominated candidates as a whole 

1. ดร.ประทีป   ตัง้มติธรรม 
                        Dr.Prateep  Tangmatitham  

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
                        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 

2. นายไตรเตชะ  ตัง้มติธรรม 
Mr.Tritecha  Tangmatitham  

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
                        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 

3. นายประศาสน์  ตัง้มติธรรม 
Mr.Prasas  Tangmatitam 

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่บ าเหน็จ คา่ตอบแทน และเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ   
และคณะอนกุรรมการอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ ประจ าปี 2564 

Agenda 4  To consider and approve the remuneration and allowance of the Board of Directors, the Audit Committee and other sub-

committees had been appointed by the Board of Director for the Year 2021. 

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

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

 

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes          Abstain                                   votes 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing Fee for the Year 2021. 

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

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

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes          Abstain                                   votes 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
Agenda 6 To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

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

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

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes          Abstain                                   votes 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 
Agenda 7 To Consider and approve the amendment of the Company Objective clause 2. 

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

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

        เห็นด้วย_____________เสยีง         ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง         งดออกเสยีง_____________เสยีง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes          Abstain                                   votes 
 

วาระท่ี 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8 Other matters (if any) 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 

ลงช่ือ________________________________________ผู้มอบฉนัทะ
 Signed (                                                                           ) Grantor  
  

ลงช่ือ________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 
 

ลงช่ือ________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 
 

ลงช่ือ________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 

หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นทีร่ะบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้ 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนบ 
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. 

3. In case, if there are any additional agendas, the grantor is free to add any information which is not addressed in the attachment to 

the proxy form. 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment to Proxy Form  

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยวิธี

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวนัพธุที ่21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.   
A proxy is granted by a shareholder of Supalai Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting 2021 

via electronic method (e-Shareholder Meeting) only to be held on Wednesday, April 21, 2021 on 2:00 p.m.  

 

วาระที ่ ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Agenda …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

 

 

  เห็นด้วย_______________เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง        งดออกเสยีง____________เสยีง 
Approve                              votes   Disapprove                                 votes      Abstain                          votes

  

วาระท่ี  ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Agenda …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

 

 

  เห็นด้วย_______________เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง        งดออกเสยีง____________เสยีง 
Approve                              votes  Disapprove                                 votes      Abstain                                  votes 

 

วาระท่ี  ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Agenda …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

 

 

  เห็นด้วย_______________เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย________________เสยีง        งดออกเสยีง____________เสยีง 
Approve                                votes  Disapprove                                votes       Abstain                                     votes 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

 

           ลงช่ือ………………………………… ผู้มอบฉนัทะ              
         Signed (                                              )  Grantor              
                  

           ลงช่ือ………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         Signed (                                              )  Grantee              
       


