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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
PROXY Form A. (A general and simple Proxy Form) 

................................................................ 

เขียนที่_____________________________________ 
 Written at 
 วนัท่ี_______เดือน_________________ ปี________ 
  Date             Month                          Year 

1. ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาติ________________________________________ 
I/We              Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี ____________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_____________________________ 
Address               Road            Sub-District 
อ าเภอ/เขต __________________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์_________ 
District              Province                                             Postal Code 

2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC. 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม__________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________เสียง ดงันี ้
holding the total amount of                             shares with the voting rights of                             votes as follows: 
 หุน้สามญั_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง  

     ordinary share                                            shares with the voting rights of                                            votes  
หุน้บรุมิสิทธิ_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง  

     preferred share                                          shares with the voting rights of                                            votes  
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4) 

  ชื่อ __________________________________________________________________ อาย ุ_______________ปี 
       Name              Age                          Years 
       อยู่บา้นเลขท่ี _________________ ถนน _______________________________ ต าบล/แขวง ___________________ 
       Address                  Road                                                        Sub-District 
       อ าเภอ/เขต __________________________ จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณีย ์____________หรือ 
       District     Province                 Postal Code                          or 

  กรรมการอิสระของบรษิัท นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา  
 The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava  

  กรรมการอิสระของบรษิัท นายพฒัน ์สดาวงศว์ิวฒัน ์
      The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad 

  กรรมการอิสระของบรษิัท นายศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์
 The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon 

        สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7. / Attachment 7. 

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp THB 20 



             

54 
 

 ในฐานะของกรรมการอิสระของบรษิัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ใน
ทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  
 As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other 
directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders. 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์างเดียวเท่านัน้ หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting via electronics means only, or 
on the date and at the place as may be adjourned. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder 
which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
                                                                 ลงชื่อ / Signed..................................................................ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

                                                         (...............................................................)   
  

ลงชื่อ / Signed...............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                                                        (................................................................)    

หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided 
into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


