
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

PROXY (Form A) 

                                                                                                              เขียนที� ……………………………………….. 
                                                                                                         Written at 
                                                                                                           วนัที�……...…เดือน …………........พ.ศ………..… 
                                                                                                               Date             Month                     Year 

 

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

อยู่บา้นเลขที�..………………….…ถนน..............................................ตาํบล/แขวง.................................................................     
with address at                            Road   Sub-District      
อาํเภอ/เขต…………………....…..…………...จงัหวดั………………….…….............…รหสัไปรษณีย…์………………… 
District                                                         Province                                                    Postal Code   

 

(�)   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ธนูลักษณ ์จาํกัด (มหาชน)      

                       being a shareholder(s) of  THANULUX  PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม.....................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………....…….…เสียง  ดงันี � 
holding the total amount of        shares with the voting rights of                     votes as follows; 
 หุน้สามญั..........................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ...................................เสียง 
 Ordinary share       shares with the voting rights of   votes    
 หุน้บรุิมสิทธิ.......................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
                         Preferred share       shares with the voting rights of    votes 
  

 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint 
 
 (1) ………………………………..…………อาย…ุ…………..……ปี         อยู่บา้นเลขที�…….………… 
                                                                                          Age                           Years   with address at   
ถนน………………………..……....ตาํบล/แขวง………………………..…….…อาํเภอ/เขต….……………….…….………… 
Road          Sub-District             District 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..…….หรือ 
Province                            Postal Code     or 
 
 (2) ………………………………..…………อาย…ุ…………..……ปี         อยู่บา้นเลขที�…….………… 
                                                                                          Age                           Years   with address at   
ถนน………………………..……....ตาํบล/แขวง………………………..…….…อาํเภอ/เขต….……………….…….………… 
Road          Sub-District             District 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..…….หรือ 
Province                            Postal Code     or 
 
 (3) ………………………………..…………อาย…ุ…………..……ปี         อยู่บา้นเลขที�…….………… 
                                                                                          Age                           Years   with address at   
ถนน………………………..……....ตาํบล/แขวง………………………..…….…อาํเภอ/เขต….……………….…….………… 
Road          Sub-District             District 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..……. 
Province                            Postal Code      



 

คนใดคนหนึ�งเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้อง

หุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้สามัญ / วิสามัญ ครั�งที� 46 ในวันอังคารที� 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอ้ง Galaxy ชั�น 10 

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์ เลขที� 257 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที�จะพึงเลื�อนไปใน

วัน เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the 

General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 46th to be held on Tuesday, 4th August 2020 at 11.00 a.m. at Galaxy 

Room, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok Hotel situated at no. 257 Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi 

District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof.  

 

 กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนั�น  ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / 
us in all respects. 

                                                            

                                     ลงชื�อ /Signed……………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                   (……..………………………………………..)                                                          

                                                                   

                            ลงชื�อ /Signed…………..………….……………….………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                           (…....………….....………..…………………...) 

 

 ลงชื�อ /Signed…………..………….……………….………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                           (…....………….....………..…………………...) 

 

 ลงชื�อ /Signed…………..………….……………….………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                           (…....………….....………..…………………...) 

 

หมายเหต ุ / Remark 

 ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ  และออกเสียงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  

อากรแสตมป์ 

Duty Stamp 

20 บาท 

20 Baht 


