
     บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
      88 หมู ่4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130 

หนำ้ 1 จำก 2 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ผูร้บัมอบฉันทะกระท ำกำรทัว่ไป)               

ตำมท้ำยประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำเรือ่ง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
************************************************************* 

     เขยีน .................................................................................... 

     วนัที ่...............เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 
 

 (1) ขา้พเจา้ .....................................................สญัชาต ิ.............อยู่บา้นเลขที ่...........ถนน ........................

ต าบล/แขวง ...........................อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย ์....................... 
 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน)   

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ..........................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................เสยีง 

ดงันี้ 

  หุน้สามญั ....................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ.ิ................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................เสยีง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 1. ...........................................................อายุ.................ปี อยู่บา้นเลขที.่..........ถนน ...........................

ต าบล/แขวง ..........................อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั .............................รหสัไปรษณีย ์...................  

หรอื 

 2. ...........................................................อายุ.................ปี อยู่บา้นเลขที.่..........ถนน ...........................

ต าบล/แขวง ..........................อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั .............................รหสัไปรษณีย ์...................  

หรอื 

 3. ...........................................................อายุ.................ปี อยู่บา้นเลขที.่..........ถนน ...........................

ต าบล/แขวง ..........................อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั .............................รหสัไปรษณีย ์...................  

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุม แพลตตนิัม่ ชัน้ 3  
โรงแรม แกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรุงเทพ เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400  หรอืจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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        ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

(……………………………………………………………..)       

       ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(….…………………..……………………………………..)       

        ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(….…………………..……………………………………..)      

       ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(….…………………..……………………………………..) 

หมายเหต ุ: 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
2. วาระแต่งตัง้กรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มวีาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบ

ประจ า 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน)   
 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชมุ 
แพลตตนิัม่   ชัน้ 3    โรงแรม แกรนด ์เมอรเ์คยีว บางกอก ฟอรจ์นู   เลขที ่1   ถนนรชัดาภเิษก   เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400   หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 
 
  วำระท่ี ……  เรือ่ง .......................................................................................................                     

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

  วำระท่ี ……  เรือ่ง .......................................................................................................                     
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

  วำระท่ี ……  เรือ่ง .......................................................................................................                     
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

  วำระท่ี ……  เรือ่ง .......................................................................................................                     
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

  วำระท่ี ……  เรือ่ง .....................................................................................................                     
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

  วำระท่ี ……  เรือ่ง .....................................................................................................                     
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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  วำระท่ี ……  เรือ่งเลือกตัง้กรรมกำร  (ต่อ) 
 
                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
                   ชื่อกรรมการ ............................................................................................. 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ถูกตอ้งสมบรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

(……………………………………………………………..)       

       ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(….…………………..……………………………………..)       

        ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(….…………………..……………………………………..)      

       ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(….…………………..……………………………………..) 


