
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

เขียนที่...................................................................... 
 วนัท่ี.............เดือน.................... พ.ศ........................  

(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................สญัชาติ………………………………….. 
อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………………………………………………………………………………..... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...........................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง ดงันี  ้    
 หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง  
 หุ้นบริุมสทิธิ .............................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................. เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้   
1. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………….  
ถนน ............................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต……………………………..  
จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ  
2. ช่ือ……………………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………….  
ถนน ............................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต……………………………..  
จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ  
3. ช่ือ……………………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………….  
ถนน .............................................ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต……………………………..  
จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์..................................  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน
การประชมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 โรงแรมเอส.ดี. 
อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั  เวลาและสถานท่ีอื่น
ด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

   ลงนาม……………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ              
                                            (……………………….......……………………… )  

   ลงนาม.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  
                 (………………………………………………….. )  

   ลงนาม.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  
                   (………………………………………………….. )  

   ลงนาม.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  
                   (………………………………………………….. )  

หมายเหต ุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่ แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์     
20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

 

      เขียนที.่............................................................................................ 

     วนัท่ี .................เดือน .....................................................พ.ศ. ....................... 

 (1) ข้าพเจ้า .......................................................................................................สญัชาติ .......................................

อยูบ้่านเลขท่ี ......................ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง..............................................................

อ าเภอ/เขต ..........................................จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย์ ............................................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002  จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้ และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ................................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สำมญั .....................................หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ............................................................. เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ..............-.................หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ....................-....................................... เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
        1. .......................................................อำย ุ.................ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี .....................ถนน................................................ 
        ต ำบล/แขวง .........................อ ำเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์....................หรือ 
        2. .......................................................อำย ุ.................ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี .....................ถนน................................................ 
        ต ำบล/แขวง .........................อ ำเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์....................หรือ 
        3. .......................................................อำย ุ.................ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี .....................ถนน................................................ 
        ต ำบล/แขวง .........................อ ำเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์....................หรือ 

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 

 ชัน้ 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์     
20 บาท 



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงได้ประชุมไปเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง               บตัรเสีย 
  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง              บตัรเสีย 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง         บตัรเสีย 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร การส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
   ประจ าปี 2561 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง         บตัรเสีย 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดมิบริษัทฯ มทุีนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท  
               เป็น 1,381,459,430 บาท 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง         บตัรเสีย 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 1,381,459,430 บาทเป็น 1,578,815,237 บาทและให้แก้ไข 
 เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน     
            (ก)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข). ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง         บตัรเสีย 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัหุ้นสามญัเพือ่รับรองการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 
 และ RICHY-W2 
            (ก)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข).ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง                 บตัรเสีย 

 

วาระที ่8 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 



วาระที ่9 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่10 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
            (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่11 พจิารณาเพิม่วตัถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษทัเพือ่ให้สอดคล้องกบัการด าเนินงาน 
            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
            (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่12  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
            (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสีย 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำร

ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
หมายเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ        
     



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. 

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว หอ้งป่ินเกลำ้ ชั้น 3  
ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร  

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระที ่........ เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



 
วาระที ่8  เร่ือง พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ) 
 
ช่ือกรรมกำร ................................................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ช่ือกรรมกำร ................................................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................................................................................... 
เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
ช่ือกรรมกำร ................................................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ค) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ง) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ค) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ง) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ค) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ง) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
  

       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 


