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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy From B. 

 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 Written at 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 Date Month       Year 
 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ.................................................... 
 I/We       Nationality  

อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................................. 
Locate at no.   Road   Sub-District 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
District    Province   Postal Code 

 

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

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to   votes as follows 

          หุ้นสามัญ..........................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................... เสียง 
 Ordinary share shares and the voting right equals to   votes  
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 

 นาย/นาง/ นางสาว............................................................................................อายุ..........................ป ี
 Mr./ Mrs./ Miss       Age Years 
 อยู่บ้านเลขท่ี............................................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 อายุ       62 ปี 
 Mr.PhongsharnSamphaongern Age 62 Years 

  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  Address 269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng Bangkok 10400 
 
 
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

Stamp duty  
of Baht 20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)ตามพระ
ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting  2/2021to 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. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/ We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
Agenda1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of shareholders 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท     

Agenda 2  To consider and approve the issuance of newly issued ordinary shares in the amount of not more than 
4,964,475,981 shares with a par value of0.10 Baht to the existing shareholders on a proportional basis 
(Rights Offering) at the rate of 3 existing shares per 1 newly issued share at the offering price of 0.10 
Baht per share 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวน
ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตาม
สัดส่วนการจองซ้ือ 
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 Agenda 3 To consider and approve the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company No. 6 
(TWZ-W6) in the amount of not more than4,964,475,981units to be allocated to existing shareholders 
who subscribe the newly issued ordinary shares of the Company in proportion to their subscription 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

 

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับ

การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 
Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering of the convertible bonds to the existing 

shareholders of the Company with the right to be allocated in shareholding proportion (Right Offering) 
in the amount of not more than 330, 000,000Baht 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 (TWZ-
W7) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รับการจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

 Agenda 5 To consider and approve the issuance and offering of warrant to purchase ordinary shares of the 
Company No.7 (TWZ-W7) in the amount of not more than3,300,000,000units to be allocated to 
shareholders who subscribe and receive convertible bonds being sold to the existing shareholders in 
proportion (Right Offering) 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัท 
 Agenda 6   To consider and approve the reduction of the Company’s unsold registered capital 
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 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.     

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 Agenda 7  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4 to 
be in line with the reduction of the Company’s registered capital 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 Agenda 8  To consider and approve the Company’s registered capital increase  
  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

 Agenda 9  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4 to 
be in line with the increase of the Company’s registered capital  

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
 Agenda 10   To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares  
  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider others (if any) 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting for proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 
  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/ her consideration.  
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 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 
 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
 
Remarks: 
3. 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.  
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the vote can be either for all the nominated candidates as a whole 

or for an individual nominee. 
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 

may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of TWZ Corporation Public Company Limited 
 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบ
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 The Extraordinary General Meeting  2/2021to 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. 

 

วาระท่ี.....................  เร่ือง..................................................................................................................................... 
Agenda Subject  
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

     

วาระท่ี.....................  เร่ือง..................................................................................................................................... 
Agenda Subject  
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/ We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (.........................................................)    
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (.........................................................)  


