
 
สิ่งที่สง่มาด้วย ล าดบัที่  9 

Enclosure 9 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

                                           Proxy Form A. 

 
 

      เขียนที_่____________________________________ 
      Written at 
 

    วนัท่ี________เดือน______________________พ.ศ.___________ 
                                               Date                Month                                   Year 
 

              (1)  ข้าพเจ้า_________________________________________________สญัชาติ___________    อยูบ้่านเลขท่ี_____________ 
                 I  /  We                       Nationality     Residing/Located No. 
 

ถนน__________________ ต าบล/แขวง____________________ อ าเภอ/เขต____________________จงัหวดั_________________ 
Road               Tambol/Kwaeng             Amphur/Khet         Province 
 

           (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
  being a shareholder of Supalai Public Company Limited     

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม__________________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั______________________เสยีง ดงันี ้
holding the total amount of                                                shares with the voting rights of                                             voting as follows: 
 

❑ หุ้นสามญั____________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_____________________เสยีง 
       ordinary share                                  shares with the voting rights of                                                votes 
 

❑ หุ้นบริุมสทิธิ__________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_____________________เสยีง 
       preferred share                                 shares with the voting rights of                                                votes 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้   
do hereby appoint either one of the following persons:  

 

  1. ❑ ช่ือ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที ่  
   Name  Age  Years,  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 ุ 70 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                                     

 
 
 
 

 

Duty Stamp 

Baht 20 

 
ติดอากรแสตมป์ 

 20 บาท 

 



 
 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ (e-Shareholder Meeting) ในวนัพธุที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้อง Convention ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

as only one of  my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2022 via electronic method 

only (e-Shareholder Meeting) only to be held on Wednesday, April 20, 2022 at 2:00 p.m., Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand 

Tower, 1011, Rama III Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 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. 

 

   ลงช่ือ________________________________ผู้มอบฉนัทะ      ลงช่ือ_________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   Signed (                                                                  ) Grantor            Signed (                                                                      ) Grantee 

    

   ลงช่ือ________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ  ลงช่ือ_________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    Signed (                                                               ) Grantee           Signed (                                                                     ) Grantee 

         

หมายเหตุ      
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
Remarks 

A 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. 

 

  3. ❑ ช่ือ ผศ.อศัวิน         พิชญโยธิน อาย ุ 81 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            

         

  4. ❑ ช่ือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ อาย ุ 75 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   Or            


