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           หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (ส ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำน้ัน) 
                                       Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 

 
 
 

               เขียนที่______________________________________ 
                 Written at 

                วนัท่ี_________เดือน______________________พ.ศ.___________ 
                Date                   Month             Year 

 (1)   ขา้พเจา้___________________________________________สญัชาติ_____________   อยู่บา้นเลขท่ี_____________ 
                         I/We                  Nationality           Residing/Located No. 

ถนน___________________ ต าบล/แขวง______________________ อ าเภอ/เขต_____________________ จงัหวดั______________ 
Road                 Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   Province 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั_________________________________________________ 
acting as the custodian for 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)________________________________________________________________________________  
Being a shareholder of Supalai Public Company Limited                                

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั______________________ เสียง ดงันี ้
holding the total amount of                                               shares  with the voting rights of                                                        votes as follows: 

❑หุน้สามญั_________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________เสียง 
ordinary share       shares  with the voting rights of                                              votes 

❑หุน้บรุมิสิทธิ_______________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________เสียง 
preferred share                     shares  with the voting rights of                                            votes 

 (2)   ขอมอบฉนัทะให ้
         do hereby appoint either one of the following persons:  

 

 

 
 

  1. ❑ ชื่อ  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี  
  Name  Age  Year, Residing at  

         

  ถนน  ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต  

  Road   Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet  

         

  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  Province  Postal Code   Or                     

         

  2. ❑ ชื่อ นายอนนัต ์เกตพุิทยา อาย ุ 70 ปี อยู่บา้นเลขที่ 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 รหสัไปรษณีย ์ 10120 
 หรือ  

  Province Bangkok Postal Code   Or            

  

 

 

 

 

         



 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 โดยวิธีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ในวันพุธที่ 20 เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้อง Convention ชั้น  33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่  1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

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 

(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. 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
      I / We authorize my / our proxy to attend and cast the votes as follows: 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 The proxy is authorized for all shared held and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 The proxy is authorized for certain shares as follows: 

  หุน้สามญั_______________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้____________________________เสียง 
ordinary share          shares, entitling to vote                                                  votes 

หุน้บรุิมสิทธิ_____________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้____________________________เสียง 
preferred share         shares, entitling to vote                                                  votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด_____________________________เสียง 

Total entitled vote                votes 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
                      I / We authorize my / our proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows: 

วาระท่ี 1 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 

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

ended December 31, 2021. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

 

       เห็นดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes         Abstain                                   votes 

 

 

 

 

  3. ❑ ชื่อ ผศ.อศัวิน พิชญโยธิน อาย ุ 81 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 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 รหสัไปรษณีย ์ 10120    

  Province Bangkok Postal Code     

  
         

  4. ❑ ชื่อ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ อาย ุ 75 ปี อยู่บา้นเลขที่ 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 รหสัไปรษณีย ์ 10120  หรือ  

  Province Bangkok Postal Code   Or              



วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564  เพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท 
Agenda 2 The consider and approve 2021 net profit allocation for distribution of dividend to shareholders at 1.25 baht per share. 

 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

       เหน็ดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes         Abstain                                   votes 

       

 

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

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 The appointment of all directors 

        เห็นดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 
 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
The appointment of individual director 

1. รศ.ดร.สมชาย     ภคภาสนว์ิวฒัน ์
Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat         

        เห็นดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
                        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 

2.    ผศ.อศัวิน  พิชญโยธิน  
Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin            

        เหน็ดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
                        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 

3.    นายอธิป  พีชานนท ์  
Mr.Atip    Bijanonda 

        เหน็ดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
        Approve                          votes     Disapprove                                votes          Abstain                                  votes 

 
 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนกุรรมการอืน่ ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้ ประจ าปี 2565 

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

subcommittees had been appointed by the Board of Director for the Year 2022. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

 

        เหน็ดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes          Abstain                                   votes 
 

 

 
 
 
 



วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing Fee for the Year 2022. 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

        เห็นดว้ย_____________เสียง         ไม่เห็นดว้ย________________เสียง         งดออกเสียง_____________เสียง 
        Approve                          votes     Disapprove                               votes          Abstain                                   votes 

 
 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda  6 Other matters (if any) 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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 

shareholders. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers of 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. 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 except 

for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form. 
 

ลงชื่อ________________________________________ผูม้อบฉนัทะ  
Signed (                                                                           ) Grantor  

  

ลงชื่อ________________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 
 

ลงชื่อ________________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 
 

ลงชื่อ________________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 

 

หมำยเหต ุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏซื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

 

 

 



 

Remarks 

 

1. This proxy form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing 

the custodian in Thailand. 

2. The following documents shall be attached with this proxy form: 

(1) Power of attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder. 

(2) Letter certifying that the person signing the proxy form is authorized to engage in custodian business. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 C as enclosed. 



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด(มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยวิธีประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ในวันพุธที่  20  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

Authorization on behalf of the shareholders of Supalai Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting 2022 via 

electronic method (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. 

 

 

วาระที่  …………เรือ่ง…………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Agenda No. …..Subject ………………………………………………………………………………………………………….… 

 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

 

  เห็นดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                              votes   Disapprove                                 votes      Abstain                          votes

  

วาระที่  …………เรือ่ง………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Agenda No. .….Subject…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

 

  เหน็ดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                              votes  Disapprove                                 votes      Abstain                                  votes 

 

วาระท่ี  …………เรือ่ง…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Agenda No. ….. Subject……………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our  following instruction: 

 

  เห็นดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                                votes  Disapprove                                votes       Abstain                                     votes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วาระที่  ……………เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) ……………..………………………………………………………………………… …… 

Agenda No. ……...Subject Election of Directors (continued)……………………………………………………………….….… 

 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Name of Director……………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

  เห็นดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                              votes   Disapprove                                 votes      Abstain                                 votes 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Name of Director……………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

  เห็นดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                              votes   Disapprove                                 votes      Abstain                                 votes 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Name of Director……………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

  เห็นดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                              votes   Disapprove                                 votes      Abstain                                 votes 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Name of Director……………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

  เห็นดว้ย_______________เสียง          ไม่เห็นดว้ย________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
Approve                              votes   Disapprove                                 votes      Abstain                                  votes 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 except 

for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form. 

 
 

ลงชื่อ________________________________________ผูม้อบฉนัทะ  
Signed (                                                                           ) Grantor  

  

ลงชื่อ________________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 
 

ลงชื่อ________________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 
 

ลงชื่อ________________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantee 

          


