
   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 1 จำก 15 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 10 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A)  
 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date              Month                         Year  
 

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Sub-District 
 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  
 District  Province   Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ         บริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  TTW Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย) 
  Hereby appoint (Shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment) 
 1. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บา้นเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                          age years, residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Sub-District District 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Province   Postal Code       
อีเมล ...............................................................................................   โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)* ..............................................หรือ 
Email   Mobile phone (for receiving OPT)*              or 
 2. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บา้นเลขท่ี .............................................. 
      Name                                                                                         age years, residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Sub-District District 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
อีเมล ...............................................................................................   โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)* ..............................................หรือ 
Email   Mobile phone (for receiving OPT)*              or   

 

  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี                 
8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual Ordinary General Meeting of 
Shareholders on date 8th April 2021 at 2.00 p.m. via an electronic medium (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
* กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจดัส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่านเพื่อใชใ้นการลอ็กอิน (Log-in) เขา้สู่
ระบบการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้

* Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for 
logging-in to the electronic meeting system 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 2 จำก 15 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/We specified in the proxy shall be deemed to be 
the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
 ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks: 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 many proxies for splitting votes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 3 จำก 15 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว)  

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 

            I/We Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Sub-District 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  

 District  Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ         บริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  TTW Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint 
 1. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บา้นเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                          age years, residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Sub-District District 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Province   Postal Code       
อีเมล ...............................................................................................   โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)* ..............................................หรือ 
Email   Mobile phone (for receiving OPT)*              or 
 2. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บา้นเลขท่ี .............................................. 
      Name                                                                                         age years, residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Sub-District District 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
อีเมล ...............................................................................................   โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)* ..............................................หรือ 
Email   Mobile phone (for receiving OPT)*              or   
 

  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี                 
8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual Ordinary General Meeting of 
Shareholders on date 8th April 2021 at 2.00 p.m. via an electronic medium (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
* กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจดัส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่านเพื่อใชใ้นการลอ็กอิน (Log-in) เขา้สู่
ระบบการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้

* Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for 
logging-in to the electronic meeting system 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
 



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 4 จำก 15 

. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้  
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 
 Agenda 1  Approval of the Minutes of the 2020 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
   Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 2 รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  Agenda 2  Acknowledgement of the 2020 Annual Performance Report  

   

  วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ของบริษัท 
  Agenda 3  Approval of the 2020 Financial Statements 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัตจ่ิำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
  Agenda 4  Approval the 2020 of Dividend Payment   
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 5 พจิำรณำอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
  Agenda 5  Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 6 พจิำรณำอนุมัตเิลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
  Agenda 6  Approval the Election of Directors to Replace those Retiring by Rotation  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    The Election of certain directors  



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 5 จำก 15 

 
 
    1. นำยปลิว  ตรีวศิวเวทย ์
     Mr. Plew Trivisvavet 
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
    2.  นำยพงษส์ฤษดิ ์ ตันตสุิวณิชยกุ์ล 
     Mr. Phongsarit  Tantisuvanitchkul    
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
    3. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ 
     Mr. Somnuk  Chaidejsuriya 
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
    4. นำยสุวชิ  พึง่เจริญ 
     Mr. Suvich  Pungchareon 
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
 

  วำระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  Agenda 7  Approval of Determination of Director’s Remuneration 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  

  วำระที ่8    พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
  Agenda 8  Other Matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็น     
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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 passes 
resolutions in any matters 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 he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/We specified in the proxy shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                              ( ...............................................................) 
หมายเหต ุ/ Remarks 
 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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 
many proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
 The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพห์นังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of TTW Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the meeting of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2021 on date 8th April 2021 at 2.00 p.m. via an electronic medium   
(E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วำระที ่…………………. เร่ือง เลือกต้ังกรรมกำร 
     Agenda Matter Director Vote 
 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงช่ือ/Signed………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date……………………………..                                                                                                     
 
 
 ลงช่ือ/Signed………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพำะกรณีทีผู่้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้ 

Proxy Form C 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 
 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 

            I/We Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Sub-District 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  

 District  Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ         บริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  TTW Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint 
 1. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บา้นเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                          age years, residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Sub-District District 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Province   Postal Code       
อีเมล ...............................................................................................   โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)* ..............................................หรือ 
Email   Mobile phone (for receiving OPT)*              or 
 2. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บา้นเลขท่ี .............................................. 
      Name                                                                                         age years, residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Sub-District District 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
อีเมล ...............................................................................................   โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)* ..............................................หรือ 
Email   Mobile phone (for receiving OPT)*              or 
  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี                 
8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual Ordinary General Meeting of 
Shareholders on date 8th April 2021 at 2.00 p.m. via an electronic medium (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
* กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจดัส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่านเพื่อใชใ้นการลอ็กอิน (Log-in) เขา้สู่
ระบบการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้

* Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for 
logging-in to the electronic meeting system 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้  
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 
 Agenda 1  Approval of the Minutes of the 2020 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
   Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 2 รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  Agenda 2  Acknowledgement of the 2020 Annual Performance Report  

   

  วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ของบริษัท 
  Agenda 3  Approval of the 2020 Financial Statements 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัตจ่ิำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
  Agenda 4  Approval the 2020 of Dividend Payment   
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 5 พจิำรณำอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
  Agenda 5  Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ 6 พจิำรณำอนุมัตเิลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
  Agenda 6  Approval the Election of Directors to Replace those Retiring by Rotation  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    The Election of certain directors  
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    1. นำยปลิว  ตรีวศิวเวทย ์
     Mr. Plew Trivisvavet 
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
    2.  นำยพงษส์ฤษดิ ์ ตันตสุิวณิชยกุ์ล 
     Mr. Phongsarit  Tantisuvanitchkul    
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
    3. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ 
     Mr. Somnuk  Chaidejsuriya 
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
    4. นำยสุวชิ  พึง่เจริญ 
     Mr. Suvich  Pungchareon 
      เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
    Favor  Against    Abstain 
 

  วำระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  Agenda 7  Approval of Determination of Director’s Remuneration 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  

  วำระที ่8    พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
  Agenda 8  Other Matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถู กตอ้งและไม่ใช่เป็น     
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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 passes 
resolutions in any matters 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 he/she may deem appropriate in all respects. 
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 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  ใหถื้อเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/We specified in the proxy shall be deemed to 

be the actions performed by myself/ourselves. 

 
                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

หมายเหต ุ/ Remarks 
 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

 This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.  
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Evidences showing with Proxy Form are 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 
 (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือ

แยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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 

many proxies for splitting votes. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
5.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ 
 The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C as attached 
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพห์นังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพำะกรณีทีผู่้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้ 

Proxy Form C 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of TTW Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the meeting of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2021 on date 8th April 2021 at 2.00 p.m. via an electronic medium   
(E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda  Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda  Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda  Matter  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วำระที ่ …………………. เร่ือง เลือกต้ังกรรมกำร 
   Agenda  Matter Director Vote 
 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
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เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ทีมี่สิทธิเข้ำร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 
Entitled to Attend the Meeting 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบรษัิทจดทะเบียนลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2542   
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดี  ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผู้ลงทนุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็น
ผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็น   
ผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามท่ีบรษัิทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders’ 
meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties.  Accordingly, 
the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to 
attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company 
reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the company’s sole discretion. 
 
1. บุคคลธรรมดำ/ Natural person 
 1.1 ผู้ถือหุน้ทีม่ีสัญชำตไิทย/ Thai nationality 
       (ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise 
officer); or 

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
  In case of proxy, A copy identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 1.2 ผู้ถือหุน้ชำวต่ำงประเทศ/ Non-Thai nationality 
    (ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
  Passport of the shareholder; or 
    (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ภาพถ่ายหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
  In case of proxy, A copy passport of the shareholder and identification card or passport in (in case of a foreigner) of the proxy. 
2. นิตบิุคคล/ Juristic person 
 2.1   นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย/Juristic person registered in Thailand 
  (ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 180 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
   Corporate affidavit, issued within 180 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and 
  (ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 
   A copy Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification 

card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 2.2 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
  (ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
   Corporate affidavit; and 
  (ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มบตัรประจ าตัวหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 
   A copy Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification 

card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารพีับบลิค 
 A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such 
documents or evidence should be notarized by a notary public. 

 


