
 
 
 
 

 

 

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (PROXY Form C.) 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้)) 

(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เขยีนที_่___________________________________ 

  Written at  

วนัที_่____เดอืน__________________ปี__________ 

Date  Month            Year 
 

1. ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัญาติ_________________________________________ 

I/We       Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่____________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 

Address           Road           Sub-District 

อ าเภอ/เขต ____________________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์_________ 

District            Province          Postal Code 
 

2.  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

being a shareholder of Infraset Public Company Limited  

โดยถอืหุน้จ านวนท ัง้สิ้นรวม____________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง ดงันี้ 

holding the total amount of   shares  with the voting rights     votes as follows: 

 หุน้สามญั_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights     votes as follows: 

หุน้บุริมสทิธิ_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights      votes as follows: 
 

3.  ขอมอบฉนัทะให ้ 

Hereby appoint  

 (1) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

     Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________________ ต าบล/แขวง ___________________  

Address                                    Road             Sub-District  

อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั _________________________ รหสัไปรษณีย ์____________หรอื  

District  Province           Zip Code 

 (2) ชื่อ ___________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _____________________ ต าบล/แขวง _____________________________  

Address                              Road                                    Sub-District  

อ าเภอ/เขต ______________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์__________หรอื  

District         Province               Zip Code 

  (3) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  

      Name     Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง ___________________________  

Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______ หรอื  

District      Province             Zip Code 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty stamp 20฿ 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ใน

วนัที่  17 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น . ณ  ส านักงานใหญ่  บริษ ัทอินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) เลขที่  165/37-39 ถนนรามอินทรา  

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s Meeting 

2020 to be held on 17 June 2020 at 13.30 hours at Infraset Public Company Limited (Head Office) 165/37-39 Ram Intra Road, 

Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.  
 

 

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้  ดงันี้  

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:  

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุน้ส ามญั ___________________ หุน้ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_______________เสยีง 

Grant partial shares of Ordinary  share shares, entitled to voting right  votes. 
 

5.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

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

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2562 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on  

29 August 2019 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

Approve Disapprove     Abstain. 
 

วาระที ่2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ส าหรบัปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 

 Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2019 and Annual Report 2019. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

Approve Disapprove     Abstain. 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2019. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง  

     Approve        Disapprove       Abstain 



 
 
 
 

 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัิรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล และการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562  

Agenda no. 4  To acknowledge the interim dividend payment and the appropriation of net profit as a legal reserve 

for the year 2020. 

 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง  

     Approve        Disapprove       Abstain 

 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda no. 5  To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด  

  Appoint all the nominated candidates as a whole  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

 Approve Disapprove     Abstain. 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

Appoint an individual candidate  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

 Approve Disapprove     Abstain. 

  

 (1) ชื่อกรรมการ   นายศรณัย ์  สุภคัศรณัย ์

Name of Director  Mr. Saran Supaksaran 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

 Approve Disapprove     Abstain. 

 (2) ชื่อกรรมการ   นางสาวลลติา หงษร์ตันวงศ ์

Name of Director  Miss Lalita Hongratanawong 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

 Approve Disapprove     Abstain. 

(3) ชื่อกรรมการ   นายเกษม      เตไชยา 

Name of Director  Mr. Kasem   Teachaiya 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง  

 Approve Disapprove     Abstain. 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563 

Agenda no. 6 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2020. 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่7   พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 

Agenda no. 7  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2020. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งนิเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่

ประชาชนท ัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

Agenda no. 8  To consider and approve the changing the objective of the use of funds raised through the sale of 

newly issued shares under Initial Public Offering (IPO). 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

 

วาระที ่9   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 9 Other business (if any).  

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

 



 
 
 
 

 

 

6.  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้  

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. 

7.  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชมุมกีารพจิารณา

หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there 

is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 

consideration. 

กิจการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is 

not in accordance with this Proxy Form. 

 

ลงชื่อ ……..….…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ  

Signature                                      Proxy Grantor  

  (………………………….....…………….…………….…)  

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

   (……………………………………….………....……....)  
 

หมายเหตุ  / Remarks  

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in 

Thailand to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ  

 Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian)  

  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one 

proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 

nominee.  

5. ในกรณีที่มวีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment 

to Proxy Form C 



 
 
 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

A proxy is granted by a shareholder of Infraset Public Company Limited. 

 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที ่ 17 มถินุายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

For the Annual General Shareholder’s Meeting year 2020 to be held on 17 June 2020 at 13.30 hours at Infraset Public Company 

Limited (Head Office) 165/37-39 Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be 

adjourned. 

------------------------------------------ 

 

วาระที ่_______ เรื่อง _________________________________________________________________________________________  

Agenda no. Subject  

  ◻(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 ◻(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve    Disapprove   Abstain 

 

 วาระที ่_______ เรื่อง ________________________________________________________________________________________  

Agenda no. Subject 

 ◻(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 ◻ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve    Disapprove   Abstain 

 

วาระที ่_______ เรื่อง _________________________________________________________________________________________  

Agenda no. Subject 

 ◻(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 ◻ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve    Disapprove   Abstain 



 
 
 
 

 

 

วาระที ่_______ เรื่อง _________________________________________________________________________________________  

Agenda no. Subject  To elect directors in replacement of retired directors by rotation 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

Name of Director 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

Name of Director 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

Name of Director 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

Name of Director 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

 

 

ลงชื่อ ……….…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ  

Signature                                       Proxy Grantor  

(……………………………………….…………….………)  

 

 

ลงชื่อ ……….…………….…………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                      Proxy Holder  

 (……………………………………….……………….....)  

 

       

 


