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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy (Form A) 

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

 
เขยีน    

Written at    
วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
Date  Month Year 

 
 
 (1) ขา้พเจา้ .................................................. สญัชาต ิ.................. อยูบ่า้นเลขที ่................................ซอย ......................... 
  I/We Nationality     Residing/Located at no.     Soi  

ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................. จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์.................... 
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited.  
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .......................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสยีง 
 holding the total number of  shares Having the rights to vote equal to      votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้Hereby authorise 

    1. .........................................................................อายุ ............ปี       อยู่บา้นเลขที ่.................ถนน .......................... 
  Age years  Residing at no. Road 
       ต าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์... ................ 
  Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code  

  หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ท่านใดท่านหนึ่งดงัต่อไปนี้ Or hereby authorise one of the Company’s  
independent directors as follow: 

    2. น.ส. โสภาวด ี เลศิมนัสชยั     อายุ  69  ปี     อยู่บา้นเลขที ่ 9/244  ถนน   ลาดกระบงั 
  Ms. Sopawadee  Lertmanaschai  Age  69 Year Residing at no.  9/244 Road  Lat Krabang 
        ต าบล/แขวง ลาดกระบงั อ าเภอ/เขต ลาดกระบงั     จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10520 หรอื 
  Tambol/Kwaeng  Lat Krabang Amphur/Khet  Lat Krabang Province  Bangkok Postal Code 10520 or 
    3. นายวนิิต  อศัวกจิวริ ี อายุ   66  ปี  อยู่บา้นเลขที ่  420   ถนน บรมราชชนนี 
  Mr. Vinit  Usavakidviree  Age   66  Year Residing at no.  420   Road  Borommaratchachonnani 
        ต าบล/แขวง  บางบ าหรุ อ าเภอ/เขต  บางพลดั จงัหวดั  กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10700 หรอื  
  Tambol/Kwaeng  Bang Bamru Amphur/Khet  Bang Phlat Province  Bangkok Postal Code  10700 or 
    4. น.ส. ลลติา  หงษ์รตันวงศ ์ อายุ   45  ปี  อยู่บา้นเลขที ่ 1155/228 ถนน  สุทธสิารวนิิจฉยั 
  Ms. Lalita  Hongratanawong Age   45    Year Residing at no.  1155/228   Road  Suthisan Winitchai 
        ต าบล/แขวง   ดนิแดง อ าเภอ/เขต  ดนิแดง จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10400  
  Tambol/Kwaeng   Din Daeng Amphur/Khet  Din Daeng Province  Bangkok Postal Code  10400 
 
 
 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพยีงชื่อ
เดยีว 

 
Please place 
a tick mark 
to only one 

proxy 
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 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 
น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders for the Year 2022 (E-AGM) to be held on Tuesday, 5 April 2022, at 10.00 a.m. or such other date, 
time and place as the Meeting may be held. 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in the Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้อบฉนัทะ /Grantor 
           (.................................................................) 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
           (.................................................................) 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
           (.................................................................) 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
           (.................................................................) 
 
 
หมายเหตุ : ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให ้
      ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Remark :  The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split 

his/her votes to different proxies to vote separately.  


