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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

PROXY (Form A) 
                                                                                          เขยีนท ี……………………………………….. 
                                                                                          Written at 
                                                                                          วนัท…ี…...…เดอืน ………….พ.ศ………..… 
                                                                                           Date          Month            Year 

 
(1) ขา้พเจา้…………………………………….………………………สญัชาต…ิ….……………………………. 

I/We         Nationality 
อยู่บา้นเลขท.ี.………………….…ถนน..............................................ตําบล/แขวง.......................................................  
with address at                      Road        Sub-District      
อําเภอ/เขต…………………....…..…………...จงัหวดั………………….…….............…รหสัไปรษณีย์…………………. 
District                                                Province                                      Postal Code   

 

(2)   เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ทีพีซีเอส จาํกดั (มหาชน)      

                  being a shareholder(s) of TPCS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม.....................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………...เสยีง ดงันี 
holding the total amount of        shares with the voting rights of         votes as follows; 
 หุน้สามญั..........................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง 
 Ordinary share        shares with the voting rights of         votes 
 หุน้บุรมิสทิธ.ิ....................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง 
                  Preferred share        shares with the voting rights of         votes 
  

 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint 
 
 (1) …………………………………….…… อายุ……………..……ปี    อยู่บา้นเลขท…ี….…...….……… 
                                                                         Age                 Years   with address at  
 
ถนน………………………..……ตําบล/แขวง………………………..……อําเภอ/เขต….……………….…….…...……… 
Road         Sub-District            District 
 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..…….หรอื 
Province                                         Postal Code            or 
 
 (2) …………………………………….…… อายุ……………..……ปี    อยู่บา้นเลขท…ี….……………… 
                              Age                Years    with address at  
 
ถนน………………………..……ตําบล/แขวง………………………..……อําเภอ/เขต….……………….…….…….…..… 
Road          Sub-District                 District                  
 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..…….หรอื 
Province     Bangkok                        Postal Code                       or 
 
 (3) …………………………………….…… อายุ……………..……ปี    อยู่บา้นเลขท…ี….…….…...…… 
                           Dr. Utid Tamwatin                      Age                 Years   with address at   
 
ถนน………………………..……ตําบล/แขวง………………………..……อําเภอ/เขต….……………….……..……......… 
Road    Soi Inthamara 40     Sub-District      Din Daeng         District       Din Daeng 
 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..…….หรอื 
Province                               Postal Code                                 or 
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กรุงเทพฯ 10150 

ดร. อุทศิ  ธรรมวาทนิ     73 13 

 

ซอยอนิทามระ 40                                   ดนิแดง                             ดนิแดง 

 

กรุงเทพฯ  

Bangkok 
10400  

 

นายผดุง เตชะศรนิทร ์

Mr. Padoong   Techasarintr                                                            

รมิคลองบางสะแก 

Rimklongbangsakae 

บางคอ้ 

Bang Kho 

จอมทอง 

Chom Thong 
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 (4) …………………………………….…… อายุ……………..……ปี    อยู่บา้นเลขท…ี….…….…...…… 
                    Assoc. Prof. Dr. Supachet  Chansarn   Age                 Years   with address at   
 
ถนน………………………..……ตําบล/แขวง………………………..……อําเภอ/เขต….……………….……..……...… 
Road  Soi Ladprao 96      Sub-District    Phlapphla               District        Wang Thonglang 
 
จงัหวดั…………………………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………..……. 
Province                               Postal Code                 
               

 
 

คนใดคนหนึงเพยีงผูเ้ดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม  

ผู้จองหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามญั / วสิามญั  ครงัท ี47 ในวนัที 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 

โรงแรมมณเฑยีร รเิวอร์ไซด์ เลขท ี372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืทจีะพงึ

เลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subcription Meeting / the 
General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.47 on 26 April 2022 at 10.00 a.m. at Chao Praya Room 2, 
the Montien Riverside Hotel, 372 Rama 3 Road, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 or at any adjournment 
thereof.  

 กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 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. 

                                                            

                                 ลงชอื /Signed……………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

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

                                                                   

                            ลงชอื /Signed…………..………….……………….………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

 ลงชอื /Signed…………..………….……………….………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

 ลงชอื /Signed…………..………….……………….………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

 

หมายเหต ุ / Remark 

 ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสยีง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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 

ซอยลาดพรา้ว 96                          พลบัพลา                                   วงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ  

Bangkok 

10310  

 

รศ. ดร. ศุภเจตน์  จนัทร์สาสน์    43 232 

 


