
 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

PROXY (Form A) 
                                                                                                              เขียนท่ี ……………………………………….. 
                                                                                                         Written at 
                                                                                                           วันท่ี……...…เดือน …………........พ.ศ………..… 
                                                                                                               Date             Month                     Year 

 
(1) ข้าพเจ้า…………………………………….………………………สัญชาติ…….……………………………. 

I/We         Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี..………………….…ถนน..............................................ต าบล/แขวง.................................................................     
with address at                            Road   Sub-District      
อ าเภอ/เขต…………………....…..…………...จังหวัด………………….…….............…รหัสไปรษณีย์…………………… 
District                                                         Province                                                    Postal Code   

 
(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน)      

                       being a shareholder(s) of  THANULUX  PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม.....................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………....…….…เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of        shares with the voting rights of                     votes as follows; 
 หุ้นสามัญ..........................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................เสียง 
 Ordinary share       shares with the voting rights of   votes    
 หุ้นบุริมสิทธิ.......................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง 
                         Preferred share       shares with the voting rights of    votes 
  
 (3)   ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 
 
 (1) ………………………………..…………อายุ……………..……ปี         อยู่บ้านเลขท่ี…….………… 
                                                                                          Age                           Years   with address at   
ถนน………………………..……....ต าบล/แขวง………………………..…….…อ าเภอ/เขต….……………….…….………… 
Road          Sub-District             District 
จังหวัด…………………………..…………รหัสไปรษณีย์……………………..…….หรือ 
Province                            Postal Code     or 
 
 (2) ………………………………..…………อายุ……………..……ปี         อยู่บ้านเลขท่ี…….………… 
                                                                                          Age                           Years   with address at   
ถนน………………………..……....ต าบล/แขวง………………………..…….…อ าเภอ/เขต….……………….…….………… 
Road          Sub-District             District 
จังหวัด…………………………..…………รหัสไปรษณีย์……………………..…….หรือ 
Province                            Postal Code     or 
 
 (3) ………………………………..…………อายุ……………..……ปี         อยู่บ้านเลขท่ี…….………… 
                                                                                          Age                           Years   with address at   
ถนน………………………..……....ต าบล/แขวง………………………..…….…อ าเภอ/เขต….……………….…….………… 
Road          Sub-District             District 
จังหวัด…………………………..…………รหัสไปรษณีย์……………………..……. 
Province                            Postal Code      



 
คนใดคนหน่ึงเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้จอง

หุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งท่ี 47 ในวันอังคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 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. 47th to be held on Tuesday, 27th April 2021 at 11.00 a.m. at Chao 
Praya Room 1, Montien Riverside Hotel situated at no. 372 Rama 3 Road, Bangklo Sub-district, Bangkorleam District, 
Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.  
 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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. 
                                                            
                                     ลงชื่อ /Signed……………………………………………….ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
                   (……..………………………………………..)                                                          
                                                                   

                            ลงชื่อ /Signed…………..………….……………….………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                           (…....………….....………..…………………...) 
 

 ลงชื่อ /Signed…………..………….……………….………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                           (…....………….....………..…………………...) 
 

 ลงชื่อ /Signed…………..………….……………….………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                           (…....………….....………..…………………...) 

 
หมายเหตุ  / Remark 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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.  

อากรแสตมป ์
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 


