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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน)  
Proxy Form A (General Form) 

 

          
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.........................................       เขียนที ่/ Written at……………..……………….…… 
Shareholder registration number        วนัท่ี………เดือน ……….……..……..พ.ศ. ……….. 

             Date             Month                                   B.E. 

 
1.ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………… สญัชาติ …………………………………….....  
    I / We                                                                                                                      Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………….. ถนน ……………….…………………..ต าบล/แขวง ………………………………………………  
Residing at No                             Road                                                          Tambol/Kwaeng  

อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ………………………………… รหสัไปรษณีย ์………………………………..  
Amphur/Khet                                                   Province                                                       Post Code 

2. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….…..…หุน้  
 Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of                                             share(s),    

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  ………………………………  เสยีง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                             vote(s), the details of which are as follows:   

❑ หุน้สามญั……………………………… หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ……………………………… เสยีง 
Ordinary share total of                                          share(s),   having voting rights equivalent to                                                       vote(s) 

❑ หุน้บรุมิสทิธ์ิ……………………………..หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ………………………………  เสยีง 
  Preferred share total of                 share(s),   having voting rights equivalent to                     vote(s) 

 
3. ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ติดอากร

แสตมป์ 

Duty Stamp 

20 บาท/Baht 
 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเครือ่งหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุูร้บัมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at ❑ 
1.and giving a details of proxy 
(proxies). 

❑(1) ช่ือ ….............................................……………..........อาย ุ……………ปี  
      Name                                                                                             Age                    year 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง ……………………  
Residing at No.                    Road                       Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ………………… จงัหวดั ………..…… รหสัไปรษณีย ์………… 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                        

   หรือ  ช่ือ …....................................……………...............อาย ุ……………ปี  
      or   Name                                                                                   Age                      year 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง ……………………  
Residing at No.                   Road                         Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ………………… จงัหวดั ………..…… รหสัไปรษณีย ์………… 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                       
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2566 ในวนัจนัทรท์ี่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ หอ้ง กรุงเทพ 2 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซา
ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Monday, April 24, 2023 at 
10:00 a.m. via Krungthep room 2, M floor, Centara Grand at Centralplaza Ladprao, 1695, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

Any act of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.  
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…..….. ผูม้อบฉนัทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
(……………………..……………..……) 

ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
(…………………………..………..……) 

ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
(…………..……..………………………) 

 
หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

❑(2) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ (กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please 
choose one of following) 

❑(2.1) นายอัษฎากร ลิม้ปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

❑(2.2) นายนิวตัร ์บางเสง่ียม / Mr. Nivat bangsa-iam (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

❑(2.3) นายธนัย ชรินทรส์าร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

   

 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เครือ่งหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  

    Remark:  A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. He/She cannot split     
his/her shares and assign to several proxy holders to vote for him/her in the meeting.  

 


