
   

 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก : ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form A: According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

 
 

  

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10/ Enclosure 10 

   

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก 
Proxy Form A  

                                                                               
เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ขา้พเจา้ ______________________________________________________  วนัที่________เดือน_________________พ.ศ._____________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู่ _________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________                                 
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
2. เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________________เสียง  
 holding the ordinary share in the amount of                                               shares, and eligible for                           votes 

3. ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 4) 
 
 
  กรรมกำรอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน)  ____________________________________________________          อาย ุ___________ปี  
  Independent Director (please choose only one person)  Age  Years  
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  
  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  
  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________  
  District Province Zip Code  

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                     
ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนดว้ย   
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 
April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act in all respects. 

 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Proxy Holder 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Proxy Holder 
หมำยเหตุ / Remarks: 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several 
proxies to vote separately. 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ 
Shareholders’ 
Registration No. 

นำงเสำวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์/ นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง / นำยสมบูรณ ์กิติญำณทรัพย ์ 
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub  
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