
 

Page 1 of 8 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (PROXY Form B.) 

 (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
(The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy)  

 

 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 บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

being a shareholder of Infraset Public Company Limited  

โดยถอืหุน้จานวนท ั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 ์____________หรือ  

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 ์__________หรือ  

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 ์_______ หรือ  

District      Province             Zip Code 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty stamp 

20฿ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 

   Attachment 6 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ า ปี 

2564 ในวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทัอินฟราเซท จ ากดั (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 21 April 2021 at 14. 00 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.  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   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the General Meeting of Shareholders for the year 2020 held on 17 June 

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 ่2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ส าหรบัปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 

 Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020 and Annual Report 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 ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements 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 
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วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 และรบัทราบการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

Agenda no. 4  To consider and approve the appropriation of net profit, the dividend payment for the year 2020 

and acknowledge the interim dividend payment. 
 

 (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 ่5  พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

Agenda no.5  To considering and approve the increase of the Company’s registered capital for stock dividend 

payment. 

 (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 ่6  พจิารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

Agenda no.6  To consider and approve the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association of the 

Company in order to be in line with the capital increase. 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

Agenda no.7  To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares for stock 

dividend payment. 

 (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 
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วาระที ่8   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda no. 8  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 ดงันี้  

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

 การแต่งตัง้กรรมการท ัง้ชดุ  

 Appoint all the nominated candidates as a whole.  

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 

 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

Appoint an individual candidate. 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(1) ชื่อกรรมการ   นายกมัปนาท  โลหเจริญวนชิ 

Name of Director  Mr. Kampanart Lohacharoenvanich 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ   นายศกัดิ์บวร  พกุกะณะสุต 

Name of Director  Mr. Sakboworn Pukkanasut 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(3) ชื่อกรรมการ   นายอคัรวฒัน ์ อคัรสุวรรณชยั 

Name of Director  Mr. Akarawatt Akarasuwannachai 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่9  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

Agenda no. 9 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2021. 
 

 (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 
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วาระที ่10  พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

Agenda no.10  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2021. 
 

 (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 ่11  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 11 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 

5.  ในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิม่เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/ our specified instruction in this proxy 

form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/ us in my/ our capacity as the 

shareholder. 

6.  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถูกตอ้ง 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.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พจิารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมขอ้เท็จจริงประการ

ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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 ใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

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

Signature                                      Proxy Grantor  

(………………………….....…………….…………….………)  

 

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

Signature                                     Proxy Holder  

(……………………………………….………....……….....)  

 

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

Signature                                     Proxy Holder  

(……………………………………….………....……….....)  

 

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

Signature                                     Proxy Holder  

(……………………………………….………....……….....)  

 

หมายเหตุ /Remarks  

1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  

 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ  

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the 

Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
       Annex to the Form of Proxy (Form B) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

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

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่21 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

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

For the Annual General Shareholder’s Meeting year 2021 to be held on 21 April 2021 at 14.00 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 
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วาระที ่_______ เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

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 

 

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  

   (……………………….....……………….……………....)  

 

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

Signature                                       Proxy Holder  

   (……………………….....……………….……………....) 

 

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

Signature                                       Proxy Holder  

   (……………………….....……………….……………....) 

 

 

 

 


