
 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)           หน้ำ 61 จำก 76 

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

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy (Form A) 

 

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

 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

(1)  ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………….. สัญชำติ...................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยู่บ้ำนเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต ำบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ ำเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณยี์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ         บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  TTW Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจ ำนวนท้ังสิ้นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสำมัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทได้ โดยมีรำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย) 
  Hereby appoint (Shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment) 
 1. ชื่อ .................................................................................................อำยุ .............. ปี           อยู่บ้ำนเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                          age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 2. ชื่อ .................................................................................................อำยุ .............. ปี           อยู่บ้ำนเลขท่ี .............................................. 
      Name                                                                                         age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 3. ชื่อ .................................................................................................อำยุ .............. ปี           อยู่บ้ำนเลขท่ี ............................................ 
                      Name                                                                                          age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 

ติดอำกร 
แสตมป์ 20 บำท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 
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 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพือ่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 7 เมษำยน 2559 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016  Annual Ordinary General Meeting of 
Shareholders on date 7th April 2016 at 2.30 p.m. at Landmark Ballroom, The Landmark Bangkok, Bangkok or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 
 
 กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำ
ได้กระท ำเองทุกประกำร 
 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. 
 
 

                                                                          ลงนำม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

 
หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบ ฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
Note: 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. 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับน้ีมำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who 

attend the meeting in person. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

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

 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

 (1)  ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………….. สัญชำติ...................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยู่บ้ำนเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต ำบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ ำเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณยี์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ         บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  TTW Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจ ำนวนท้ังสิ้นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสำมัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
  Hereby appoint 
 1.  ชื่อ .................................................................................................อำย ุ.............. ป ี          อยู่บ้ำนเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                            age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 2.  ชื่อ .................................................................................................อำย ุ.............. ป ี          อยู่บ้ำนเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 3.  ชื่อ .................................................................................................อำย ุ.............. ป ี          อยู่บ้ำนเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 

ติดอำกร 
แสตมป์ 20 บำท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 
เมษำยน 2559 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on 
date 7th April 2016 at 2.30 p.m. at Landmark Ballroom, The Landmark Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
  วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
 Agenda Item 1  Approval of the Minutes of  Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2015 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 2 รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2558  
  Agenda Item 2 Acknowledgement of 2015 Annual Performance Report   

  วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทฯ 
  Agenda Item 3 Approval of the 2015 Financial Statements 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2558 
  Agenda Item 4 Approval of 2015 Net Profit Appropriation 
  วำระท่ี 4.1 อนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่น 

  Agenda Item 4.1 Approval of 2015 Net Profit Allocation to Other Reserve 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 4.2 อนุมัติจ่ำยเงินปันผล 

  Agenda Item 4.2 Approval of Dividend Payment 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 5 พิจำรำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 

  Agenda Item 5 Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  Agenda Item 6 Approval of Annual Appointment of Directors 

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

    กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
    The appointment of certain directors  
    1. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 
     Mr. Techapit Sangsingkeo  
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor  Against     Abstain 
    2. นำงพเยำว์ มริตตนะพร 
     Mrs. Payao Marittanaporn 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
    Favor  Against      Abstain 
    3.  ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ 
     Dr. Sombat Kitjalaksana    
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
    Favor  Against      Abstain 
    4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ์
     Mr. Chaiwat Utaiwan 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
    Favor  Against     Abstain 

  วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  Agenda Item 7 Approval of Determination of Director’s Remuneration 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain  

  วำระท่ี 8     พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  Agenda Item 8 Other Matters (if any) 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
กำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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. 
 

 กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

 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. 

 
 

                                                                          ลงนำม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                              ( ...............................................................) 
หมำยเหตุ/Remarks 
 

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 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.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตำม

แนบ 
  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. 

 
ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับน้ีมำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who 

attend the meeting in person. 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนงัสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

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

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน 2559 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำและสถำนท่ีอื่นด้วย 

 For the meeting of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2016 on date 7th April 2016 at 2.30 p.m. at Landmark Ballroom, 
The Landmark Bangkok, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วำระท่ี …………………. เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร 
  Agenda Item Matter Director Vote 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  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. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วันท่ี/Date……………………………..                                                                                                     
 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วันท่ี/Date…………………………….. 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)           หน้ำ 69 จำก 76 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รัฝำกและดูแลหุ้น 

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

 

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

 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

 (1)  ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………….. สัญชำติ...................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยู่บ้ำนเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต ำบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ ำเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณยี์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ         บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  TTW Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจ ำนวนท้ังสิ้นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสำมัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
  Hereby appoint 
 1.  ชื่อ .................................................................................................อำย ุ.............. ป ี          อยู่บ้ำนเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                              age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 2.  ชื่อ .................................................................................................อำย ุ.............. ป ี          อยู่บ้ำนเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 3.  ชื่อ .................................................................................................อำย ุ.............. ป ี          อยู่บ้ำนเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 

ติดอำกร 
แสตมป์ 20 บำท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 
เมษำยน 2559 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on 
date 7th April 2016 at 2.30 p.m. at Landmark Ballroom, The Landmark Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
  วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
 Agenda Item 1  Approval of the Minutes of 2015 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 2 รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2558  
  Agenda Item 2 Acknowledgement of 2015 Annual Performance Report   

  วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทฯ 
  Agenda Item 3 Approval of the 2015 Financial Statements 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2558 
  Agenda Item 4 Approval of 2015 Net Profit Appropriation 
  วำระท่ี 4.1 อนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่น 

  Agenda Item 4.1 Approval of 2015 Net Profit Allocation to Other Reserve 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 4.2 อนุมัติจ่ำยเงินปันผล 

  Agenda Item 4.2 Approval of Dividend Payment 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 

  Agenda Item 5 Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  Agenda Item 6 Approval of Annual Appointment of Directors 

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

    กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
    The appointment of certain directors  
    1. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 
     Mr. Techapit Sangsingkeo  
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor  Against     Abstain 
    2. นำงพเยำว์ มริตตนะพร 
     Mrs. Payao Marittanaporn 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
    Favor  Against      Abstain 
    3.  ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ 
     Dr. Sombat Kitjalaksana    
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
    Favor  Against      Abstain 
    4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ์
     Mr. Chaiwat Utaiwan 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
    Favor  Against     Abstain 

  วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  Agenda Item 7 Approval of Determination of Director’s Remuneration 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain     

  วำระท่ี 8    พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  Agenda Item 8 Other Matters (if any) 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
กำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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. 

 กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

 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. 

 

                                                                          ลงนำม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

หมำยเหตุ/Remarks 
 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทสและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำน้ัน 

 This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.  
2. หลักฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Evidences showing with Proxy Form are 
          (1)  หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผุ้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 
          (2)  หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 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.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
5.  กรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ตำมแนบ 
  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 ำต่อแบบพิมพ์หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รัฝำกและดูแลหุ้น 

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

 

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

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน 2559 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำและสถำนท่ีอื่นด้วย 

 For the meeting of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2016 on date 7th April 2016 at 2.30 p.m. at Landmark Ballroom, 
The Landmark Bangkok, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วำระท่ี  …………………. เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร 
   Agenda Item Matter Director Vote 
 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมกำร........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  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. 
 

 
                                                                          ลงนำม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนำม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
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เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting 

 ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่  19   กุมภำพันธ์  
2542  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทำงปฏบิัติทีด่ี  ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเชือ่มั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเพื่อให้
กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำน
แสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันกำรยื่นแสดงเอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมแต่ละรำยตำมที่บริษัทจะพิจำรณำเห็นเหมำะสม 
 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 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชำติไทย/ Thai nationality 
       (ก) บัตรประจ ำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 

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

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวของผู้มอบอ ำนำจ และบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอ ำนำจ 
  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 ผู้ถือหุ้นชำวต่ำงประเทศ/ Non-Thai nationality 
    (ก) หนังสือเดินทำงของผู้ถือหุ้น 
  Passport of the shareholder; or 
    (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ภำพถ่ำยหนังสือเดินทำงของผู้มอบอ ำนำจ และบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอ ำนำจ 
  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) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
   Corporate affidavit, issued within 180 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and 
  (ข) บัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ ำตัวหรือ

หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
   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 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
   Corporate affidavit; and 
  (ข) บัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ไดล้งนำมในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ ำตัวหรือหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
   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 ำเนำเอกสำรจะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง และหำกเป็นเอกสำรที่จัดท ำขึ้นในต่ำงประเทศควรมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลิค 
 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. 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะสำมำรถลงทะเบียน และยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพือ่กำรตรวจสอบ ณ สถำนที่ประชุมไดต้ั้งแต่เวลำ 12.30-14.15 น. ของวันที่ 7 เมษำยน 
2559 เป็นต้นไป 
 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for registration during 12.30-14.15 p.m. On 7th April 2016 at 
the meeting place. 


