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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form C 

เขียนที่................................................................................................... 
Written at 

 
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ..................... 
Date                   Month                                               Year 

(1)   ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................................................................  
        I/We,  

       ส านักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง............................................... 
Having the office at        Road                                Sub-District 

อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์............................................. 
District                Province           Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ................................................................................................................. 
As the Custodian for 

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) who is a shareholder of Noble Development Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................. เสียง ดังนี ้
holding the total number of            shares and having the rights to vote equal to                                   votes as follows: 

หุ้นสามัญ....................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................................เสียง 
ordinary share                          shares and have the rights to vote equal to                                    votes 

หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................... เสียง 
preferred share                          shares and have the rights to vote equal to                                             votes 

(2)   ขอมอบฉันทะให้ hereby appoint 

(1)......................................................................................................................... อายุ Age............................................................ป ี

อยู่บ้านเลขที่.................................... ถนน................................................................ ต าบล/แขวง.......................................................... 
Residing at     Road                                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ 
District          Province Postal Code                          or 

(2).......................................................................................................................... อายุ Age............................................................ป ี

อยู่บ้านเลขที่.................................... ถนน.............................................................. ต าบล/แขวง......................................................... 
Residing at     Road                                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ 
District          Province Postal Code                          or 

 (3)......................................................................................................................... อายุ Age............................................................ป ี

อยู่บ้านเลขที่...................................ถนน................................................................. ต าบล/แขวง......................................................... 
Residing at                                    Road                                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์....................................................... 
District          Province Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
วันพุธที่ 29  เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. Noble Overseas Sale Gallery ชั้น 2 อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Any and only one person of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders’ 
Meeting for the year 2020 to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 14.00 hrs. Noble Overseas Sale Gallery, 2nd floor, Noble Building, 
1035 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 

  

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 
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(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
        In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote as follows: 

  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
       Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
                มอบฉันทะบางส่วน คือ 
       Grant partial shares of 

  หุ้นสามัญ...............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..................................เสียง 
                Ordinary shares                   share and have the rights to vote                                  votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ............................หุ้น และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้..................................เสยีง 
                 Preferred shares                  share and have the rights to vote                                   votes 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด................................................เสียง 
   Total voting right                             votes 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

             วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
     Agenda 1 Consideration and certification of the minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสยีง ไม่เห็นด้วย........................เสยีง งดออกเสียง.....................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 

  วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
   Agenda 2 Consideration and acknowledgment of the Company’s operating performance for the year 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 

  วาระที ่3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปบีัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญช ี

Agenda 3 Consideration and approval of Company’s audited financial statement for the fiscal year ended December 31, 
2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.....................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 
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วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และงดการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

Agenda 4 Consideration and approval of the annual dividend payment and the non-allocation of the Company’s net profit for 
the year 2019 to the legal reserve fund. 

พิจารณาอนุมัติการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 
 Consideration and approval of the annual dividend payment for the year 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Consideration and approval of the non-allocation of the Company’s net profit for the year 2019 to the legal reserve fund. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 

  วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
   Agenda 5 Consideration and appointment of the Company’s auditor and approval the audit fees for the year 2020. 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี
Consideration and appointment of the Company’s auditor. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 

พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Consideration and approval the audit fees for the year 2020. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสยีง งดออกเสียง.................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                      votes 

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
Agenda 6 Consideration and election of the Company’s directors to replace the directors who will retire by rotation.  

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 
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          การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
         Approve the appointment of all directors  

                      เห็นด้วย.........................เสียง  ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve                        votes  Disapprove                     votes Abstain                      votes 

          การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  
          Approve the appointment of individual directors 

   ชื่อกรรมการ  นายแฟรงค์ ฟง คึ่น  เหลียง 
   Name of Director Mr. Frank Fung Kuen  Leung 

                      เห็นด้วย.........................เสียง  ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes  Disapprove                     votes Abstain                          votes 

   ชื่อกรรมการ  นายธีรพล   วรนิธิพงศ์  
   Name of Director Mr. Theeraphon   Voranithiphong 

                      เห็นด้วย.........................เสียง  ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes  Disapprove                     votes Abstain                          votes 

   ชื่อกรรมการ  นายต่อบุญ  พ่วงมหา 
   Name of Director Mr. Torboon   Puangmaha 

                      เห็นด้วย.........................เสียง  ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
 Approve                        votes  Disapprove                     votes Abstain                          votes 

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเพิ่มเติม  
Agenda 7 Consideration and election of the Company’s additional director.  

(ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
         Approve the appointment of all directors  

                      เห็นด้วย.........................เสียง  ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve                        votes  Disapprove                     votes Abstain                      votes 

          การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  
          Approve the appointment of individual directors 

   ชื่อกรรมการ  นายพนา  จันทรวิโรจน์ 
   Name of Director Mr. Pana   Janviroj 

                      เห็นด้วย.........................เสียง  ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes  Disapprove                     votes Abstain                          votes 

  วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 8 Consideration and approval of the directors’ remuneration for the year 2020. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 
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วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมกันไม่เกิน 
8,000 ล้านบาท 

Agenda 9 Consideration and approval of the issuance and offering of debentures with the maximum outstanding amount at 
any time totaling not more than Baht 8,000 million. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสยีง งดออกเสียง......................เสียง 
  Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                          votes 

  วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ 
   Agenda 10 Consideration and approval of the amendment of the Company’s Articles of Association. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง.....................เสียง 
 Approve                        votes Disapprove                      votes Abstain                         votes 

  วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
   Agenda 11 Other matters (if any) 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                     เห็นด้วย.........................เสียง   ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง.....................เสียง 
  Approve                        votes   Disapprove                      votes Abstain                         votes 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไมถ่ือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
Voting by the proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not 
shareholder’s voting. 

(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
resolves any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 



หน้าที่ 6 ของจ านวน 6 หน้า (Page 6 of 6) 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy in this meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified 
on this proxy form, shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 
 
 

      ลงชื่อ.........................................................................ผูม้อบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Grantor 
 
 

       
      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

Signed (....................................................................) Proxy 
       
 
 

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy 

 
 
       

      ลงชื่อ.........................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy  

 
 

หมายเหตุ / Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเตียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appo ints 
the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Documents Requited are 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเตียน (Custodian) 
 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to several proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda of the election of directors, shareholder or the proxy may vote for either all directors or individual directors. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached 
supplemental Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Noble Development Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธท่ี 29  เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. Noble Overseas Sale Gallery ชั้น 2 อาคารโนเบิล เลขท่ี 
1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

At the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020 to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 14.00 hrs. Noble Overseas Sale 
Gallery, 2nd floor, Noble Building, 1035 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed 

 วาระท่ี.......................... เรื่อง .................................................................................................................................................................................................. 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

 วาระท่ี.......................... เรื่อง .................................................................................................................................................................................................. 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

 วาระท่ี.......................... เรื่อง .................................................................................................................................................................................................. 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

 วาระท่ี.......................... เรื่อง .................................................................................................................................................................................................. 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

 วาระท่ี.......................... เรื่อง .................................................................................................................................................................................................. 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 
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 วาระท่ี............................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda         Subject Election of Directors (continued) 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง 
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

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

        เห็นด้วย..............................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..........................เสียง   
 Approve                             votes Disapprove                          votes Abstain                              votes 

 


