หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
PROXY (Form A)
เขียนที ………………………………………..
Written at
วันที……...…เดือน ………….พ.ศ………..…
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า…………………………………….………………………สัญชาติ…….…………………………….
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที..………………….…ถนน..............................................ตําบล/แขวง.......................................................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต…………………....…..…………...จังหวัด………………….…….............…รหัสไปรษณีย…
์ ……………….
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder(s) of TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุน้ จํานวนทังQ สินQ รวม.....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………...เสียง ดังนีQ
holding the total amount of
shares with the voting rights of
votes as follows;
หุน้ สามัญ..........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
Ordinary share
shares with the voting rights of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
Preferred share
shares with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) …………………………………….…… อายุ……………..……ปี อยู่บา้ นเลขที…….…...….………
Age
Years with address at
ถนน………………………..……ตําบล/แขวง………………………..……อําเภอ/เขต….……………….…….…...………
Road
Sub-District
District
จังหวัด…………………………..…………รหัสไปรษณีย…
์ …………………..…….หรือ
นายผดุง เตชะศรินทร์
49/1
80
(2) …………………………………….……
อายุ……………..……ปี
อยู่บา้ นเลขที…….…...….………
Mr. Padoong Techasarintr
Age
Years with address at
จอมทอง
ริมคลองบางสะแก
บางค้อ
ถนน………………………..……ตํ
าบล/แขวง………………………..……อํ
าเภอ/เขต….……………….…….…...………
Chom Thong
Bang Kho
Road Rimklongbangsakae Sub-District
District
กรุงเทพฯ
10150
จังหวัด…………………………..…………รหั
สไปรษณีย…
์ …………………..…….หรื
อ
Province Bangkok
Postal Code
or
ดร. อุทศิ ธรรมวาทิน
71
13
(3) …………………………………….……
อายุ……………..……ปี
อยู่บา้ นเลขที…….………………
Dr. Utid Tamwatin
Age
Years with address at
/ ซอยอินทามระ 40
ดินแดง
ดินแดง
ถนน………………………..……ตํ
าบล/แขวง………………………..……อํ
าเภอ/เขต….……………….…….…….…..…
Road / Soi Inthamara 40 Sub-District
Din Daeng
District
Din Daeng
กรุงเทพฯ
10400
จังหวัด…………………………..…………รหั
สไปรษณีย…
์ …………………..…….หรื
อ
Province Bangkok
Postal Code
or

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
59/295 หมูท่ ี 3
70
(4) …………………………………….……
อายุ……………..……ปี
อยู่บา้ นเลขที…….…….…...……
Mr.Krisada Visavateeranon
Age
Years with address at
แจ้งวัฒนะ
คลองเกลือ
ปากเกร็ด
ถนน………………………..……ตํ
าบล/แขวง………………………..……อํ
าเภอ/เขต….……………….……..……...…
Road Chaengwattana
Sub-District
Khlong Kluea
District
Pak Kret
นนทบุรี
11120
จังหวัด…………………………..…………รหั
สไปรษณีย…
์ …………………..…….
Province Nonthaburi
Postal Code
คนใดคนหนึงเพียงผูเ้ ดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผูจ้ องหุน้ / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครังQ ที 1/2563 ในวันที 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
เจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที 372 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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.1/2563 on 23 December 2020, 10.00 hours, at Chao Praya
Room, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangkhlo, Khet Bangkholaem, Bangkok 10120 or
at any adjournment thereof.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนันQ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.
อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

ลงชือ /Signed……………………………………………….ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
(……..………………………………………..)
ลงชือ /Signed…………..………….……………….………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(…....………….....………..…………………...)
ลงชือ /Signed…………..………….……………….………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(…....………….....………..…………………...)
ลงชือ /Signed…………..………….……………….………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(…....………….....………..…………………...)

หมายเหตุ / Remark
ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

