
   

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 1 จำก 15 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
, as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development  

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (no.5) B.E.2550 (2007)  
 

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

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

(1)  ขา้พเจา้……………………………………..…………….………..………………….. สญัชาติ............................................................................. 
            I/We  Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี......................................................    ถนน.......................................... ต าบล/แขวง.......................................................................  
 Residing at         Road   Sub-District 
 อ าเภอ / เขต....................................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
 District  Province  Postal Code 
 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ         บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of TTW Public Company Limited 
 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the securities of shares and the voting right is votes as follow: 
 หุน้สามญั........................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Ordinary shares in the amount of                            shares and the voting right is votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 
  Authorize one of the following persons: 
 

 1.  ชื่อ ..................................................................................................................................................................อาย ุ.................................... ปี 
  Name    Age years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี......................................................    ถนน.......................................... ต าบล/แขวง.......................................................................  
 Residing at         Road   Sub-District 
 อ าเภอ / เขต....................................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
 District  Province  Postal Code 
 2.  ชื่อ       นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  อาย ุ            72  ปี 
  Name       Mr.Somnuk  Chaidejsuriya   Age              72 years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี         30/130 ม.12  ถนน     พุทธมณฑลสาย 5  ต าบล/แขวง ไร่ขิง               .  
 Residing at          30/130 Moo.12 Road    Buddha Monthon 5 Sub-District Raikhing 
 อ าเภอ / เขต          สามพราน  จงัหวดั          นครปฐม รหสัไปรษณีย ์ 73210               . 
 District                 Sampran  Province      Nakhon Pathom Postal Code 73210 

 3.  ชื่อ       นายยุทธนา  หยิมการุณ  อาย ุ            62  ปี 
  Name       Mr.Yuttana  Yimgarund   Age              62 years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี         30/130 ม.12  ถนน     พุทธมณฑลสาย 5  ต าบล/แขวง ไร่ขิง               .  
 Residing at          30/130 Moo.12 Road    Buddha Monthon 5 Sub-District Raikhing 
 อ าเภอ / เขต          สามพราน  จงัหวดั          นครปฐม รหสัไปรษณีย ์ 73210               . 
 District                 Sampran  Province      Nakhon Pathom Postal Code 73210 

 
  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566  
ในวนัท่ี 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
  Only one of them as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
on date 11th April 2023 at 2.00 p.m. via an electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or 
changed. 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 

Revenue 
Stamp 20 Baht 
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 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ                  
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks: A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number 

of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B 
, as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development  

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (no.5) B.E.2550 (2007) 

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

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

(1)  ขา้พเจา้……………………………………..…………….………..………………….. สญัชาติ............................................................................. 
            I/We  Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี......................................................    ถนน.......................................... ต าบล/แขวง.......................................................................  
 Residing at         Road   Sub-District 
 อ าเภอ / เขต....................................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
 District  Province  Postal Code 
 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ         บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of TTW Public Company Limited 
 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the securities of shares and the voting right is votes as follow: 
 หุน้สามญั........................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Ordinary shares in the amount of                            shares and the voting right is votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 
  Authorize one of the following persons: 
 

 1.  ชื่อ ..................................................................................................................................................................อาย ุ.................................... ปี 
  Name    Age years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี......................................................    ถนน.......................................... ต าบล/แขวง.......................................................................  
 Residing at         Road   Sub-District 
 อ าเภอ / เขต....................................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
 District  Province  Postal Code 
 2.  ชื่อ       นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  อาย ุ            72  ปี 
  Name       Mr.Somnuk  Chaidejsuriya   Age              72 years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี         30/130 ม.12  ถนน     พุทธมณฑลสาย 5  ต าบล/แขวง ไร่ขิง               .  
 Residing at          30/130 Moo.12 Road    Buddha Monthon 5 Sub-District Raikhing 
 อ าเภอ / เขต          สามพราน  จงัหวดั          นครปฐม รหสัไปรษณีย ์ 73210               . 
 District                 Sampran  Province      Nakhon Pathom Postal Code 73210 

 3.  ชื่อ       นายยุทธนา  หยิมการุณ  อาย ุ            62  ปี 
  Name       Mr.Yuttana  Yimgarund   Age              62 years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี         30/130 ม.12  ถนน     พุทธมณฑลสาย 5  ต าบล/แขวง ไร่ขิง               .  
 Residing at          30/130 Moo.12 Road    Buddha Monthon 5 Sub-District Raikhing 
 อ าเภอ / เขต          สามพราน  จงัหวดั          นครปฐม รหสัไปรษณีย ์ 73210               . 
 District                 Sampran  Province      Nakhon Pathom Postal Code 73210 

 
  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566  
ในวนัท่ี 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
  Only one of them as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
on date 11th April 2023 at 2.00 p.m. via an electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or 
changed. 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 2 รับทราบการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 
Agenda 2 To acknowledge of the 2022 Annual Performance Report 
  - ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท 
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the Year Ended December  31, 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
Agenda 4 To consider and approve the 2022 of Dividend Payment   
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 5 To consider and approve the Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election directors to replace those to be retired by rotation  
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
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  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  Appointment of all nominees to be the Board of Directors 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Appointment of each nominee to be the Board of Directors 

    1. ดร.ทนง  พิทยะ 
     Dr. Thanong  Bidaya 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 
    2.  นายไพรัช  เมฆอาภรณ ์
     Mr. Phairuch  Mekarporn 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 
    3. นายคาโอรุ  อุเมฮาร่า 
     Mr. Kaoru  Umehara 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 
    4. นายฮิเดะโอะ  มัตซึโมโตะ 
     Mr. Hideo  Matsumoto 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 

   
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To consider and approve the determination of Director’s Remuneration 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the Amendment of Company’s Article of Association 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี  9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other Matters (if any) 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 
Any agenda voting of the proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as mu/our votes as a 
shareholder. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda,  or there is any agenda considered in the meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and 
vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ                 
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

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

1. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number 
of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors 

3. กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 

 If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form B. as attached 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพห์นังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2566 
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of TTW Public Company Limited for the 2023 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
on date 11th April 2023 at 2.00 p.m. via an electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or 
changed. 
 

 

 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี…….เร่ืองเลือกต้ังกรรมการ 
Agenda  Matter Director Vote 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects. 
 

 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date……………………………..                                                                                                     
 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

Proxy Form C 
Only in the case of a shareholders being a foreign person and has appointed a custodian in  

Thailand to act as a depository and administrator of shares.  
 
  เขียนท่ี .............................................................................. 
  Written at 
 

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

(1)  ขา้พเจา้……………………………………..…………….………..………………….. สญัชาติ............................................................................. 
            I/We  Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี......................................................    ถนน.......................................... ต าบล/แขวง.......................................................................  
 Residing at         Road   Sub-District 
 อ าเภอ / เขต....................................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
 District  Province  Postal Code 
 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ         บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of TTW Public Company Limited 
 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the securities of shares and the voting right is votes as follow: 
 หุน้สามญั........................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Ordinary shares in the amount of                            shares and the voting right is votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 
  Authorize one of the following persons: 
 

 1.  ชื่อ ..................................................................................................................................................................อาย ุ.................................... ปี 
  Name    Age years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี......................................................    ถนน.......................................... ต าบล/แขวง.......................................................................  
 Residing at         Road   Sub-District 
 อ าเภอ / เขต....................................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
 District  Province  Postal Code 
 2.  ชื่อ       นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  อาย ุ            72  ปี 
  Name       Mr.Somnuk  Chaidejsuriya   Age              72 years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี         30/130 ม.12  ถนน     พุทธมณฑลสาย 5  ต าบล/แขวง ไร่ขิง               .  
 Residing at          30/130 Moo.12 Road    Buddha Monthon 5 Sub-District Raikhing 
 อ าเภอ / เขต          สามพราน  จงัหวดั          นครปฐม รหสัไปรษณีย ์ 73210               . 
 District                 Sampran  Province      Nakhon Pathom Postal Code 73210 

 3.  ชื่อ       นายยุทธนา  หยิมการุณ  อาย ุ            62  ปี 
  Name       Mr.Yuttana  Yimgarund   Age              62 years, 
 อยู่บา้นเลขท่ี         30/130 ม.12  ถนน     พุทธมณฑลสาย 5  ต าบล/แขวง ไร่ขิง               .  
 Residing at          30/130 Moo.12 Road    Buddha Monthon 5 Sub-District Raikhing 
 อ าเภอ / เขต          สามพราน  จงัหวดั          นครปฐม รหสัไปรษณีย ์ 73210               . 
 District                 Sampran  Province      Nakhon Pathom Postal Code 73210 

 
  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566  
ในวนัท่ี 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
  Only one of them as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
on date 11th April 2023 at 2.00 p.m. via an electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or 
changed. 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 2 รับทราบการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 
Agenda 2 To acknowledge of the 2022 Annual Performance Report 
  - ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท 
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the Year Ended December  31, 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
Agenda 4 To consider and approve the 2022 of Dividend Payment   
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 5 To consider and approve the Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election directors to replace those to be retired by rotation  
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
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  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  Appointment of all nominees to be the Board of Directors 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Appointment of each nominee to be the Board of Directors 

    1. ดร.ทนง  พิทยะ 
     Dr. Thanong  Bidaya 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 
    2.  นายไพรัช  เมฆอาภรณ ์
     Mr. Phairuch  Mekarporn 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 
    3. นายคาโอรุ  อุเมฮาร่า 
     Mr. Kaoru  Umehara 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 
    4. นายฮิเดะโอะ  มัตซึโมโตะ 
     Mr. Hideo  Matsumoto 
      เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    Approve  Disapprove    Abstain 

   
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To consider and approve the determination of Director’s Remuneration 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the Amendment of Company’s Article of Association 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี  9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other Matters (if any) 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 
Any agenda voting of the proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as mu/our votes as a 
shareholder. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ ฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda,  or there is any agenda considered in the meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and 
vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate. 

 
 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ                 
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 

 

หมายเหต ุ/ Remarks 
 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in 
Thailand is appointed thereof. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 Evidences showing with Proxy Form are 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
  Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 
 (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 
3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of 

shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors 
5. กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C. as attached 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพห์นังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

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

 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2566 
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of TTW Public Company Limited for the 2023 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
on date 11th April 2023 at 2.00 p.m. via an electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or 
changed. 
 

 

 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี…….เร่ือง............................................................................................................................................................................................ 
Agenda  Matter 
  (ก)    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี…….เร่ืองเลือกต้ังกรรมการ 
Agenda  Matter Director Vote 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date……………………………..                                                                                                     
 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 

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

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถ้ือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัที่ 19 กุมภาพันธ ์2542   
โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อให้
การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีก ารตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดง
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น   ผูถ้ือหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 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. บุคคลธรรมดา/ Natural person 
 1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย/ Thai nationality 
       (ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้ือหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 

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

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ
อ 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 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
    (ก) หนงัสือเดินทางของผูถ้ือหุน้ 
  Passport of the shareholder; or 
    (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ภาพถ่ายหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

อ 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. นิติบุคคล/ Juristic person 
 2.1   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย/Juristic person registered in Thailand 
  (ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
   Corporate affidavit, issued within 180 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and 
  (ข) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มบัตร

ประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (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 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
  (ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
   Corporate affidavit; and 
  (ข) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มบัตร

ประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (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 และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค  
 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. 

 


