Enclosure 9
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy From A.

Stamp duty
of Baht 20

เขียนที่..........................................................
Written at

วันที่..............เดือน........................พ.ศ..........
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ....................................................
I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง.............................................
Locate at no.

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...........................................
District

(2)

Province

Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
Being a share holderof TWZ Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม..............................หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี้

Holding the total amount of
follows

and the voting right equals to

หุ้นสามัญ..........................หุ้น
Ordinary share

(3)

shares

votes

ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................... เสียง
shares

and the voting right equals to

votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 นาย/นาง/ นางสาว............................................................................................อายุ..........................ปี
Mr./ Mrs./ Miss

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน....................................ตําบล/แขวง...............................
Locate at no.

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................
District

Province

Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or assign a proxy to the Independent Director

 นายพงชาญ สําเภาเงิน
Mr.PhongsharnSamphaongern

อายุ

62

ปี

Age

62

Years

ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Address 269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng Bangkok 10400

96

as

Enclosure 9
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EEGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting 2/2021 of
Shareholdersto be held on November 19, 2021 at 10.00 a.m. conducted via electronic meeting (E-EGM) accordingto
Emergency Decree on electronic meeting B.E.2020 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to
be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.........................................................)
ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.........................................................)
หมายเหตุ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย ว เป็ น ผู้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and all votes of a shareholder may
not be split for more than one proxy.
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