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(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Affix Duty Stamp 20 baht) 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซบัซอ้น) / (General Form) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

    

        เขียนที่…..…………………………………………………………..…………………… 

        Written at 

        วันที่………………………เดือน……………………………พ.ศ.……………......... 

  Date          Month                      Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................................สัญชาติ.............................................................................................. 

     I/We  Nationality 

อยู่บ้านเลขที่....................................................ถนน.....................................................................ตำบล / แขวง.................................................................................. 

Residing/Located at No.                     Road                                                   Tambol/Sub-district 

อำเภอ / เขต……………………………………………จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................. 
Amphur/District                                Province                                              Postal Code 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)  
    Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited 
    โดยถอืหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง ดังนี้ 
    Holding a total amount of                 share(s)  and have a right to vote equal to               vote(s) as follows: 
      หุ้นสามัญ......................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง 
          Ordinary share(s)                   share(s) having a right to vote equal to               vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธิ.................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 
          Preference share(s)                          share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อดา้นล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่6) 
     Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details      
     as in Enclosure 6)  
     1. ชื่อ ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์  อาย ุ 69 ปี      อยูบ่้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4  

 Name Dr. Boonthep Nanegrungsunk  Age 69 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต         บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

      2. ชือ่ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน ์   อาย ุ 62 ปี     อยู่บา้นเลขที่      292 หมู่ที่ 4   

 Name Mr. Thanapat Pupat   Age 62 Years Residing at No.    292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต      บางบ่อ                       

Road  -  Sub-District Bangbor  District      Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

      3. ชือ่ นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร  อาย ุ 44 ปี     อยู่บา้นเลขที่ 292 หมู่ที่ 4   

 Name Mr. Chaiwut Jumnongsutasatien Age 44 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต           บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  
Proxy Form A 
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จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560   

Province Samut Prakarn  Postcode  10560   

      4. ชือ่     อาย ุ  ปี     อยู่บา้นเลขที่     

 Name     Age  Years Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    หรือ 

Province                 Postcode    

      5. ชือ่     อาย ุ  ปี     อยู่บา้นเลขที่     

 Name     Age  Years Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     

Province    Postcode    

  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 

2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 214-215 เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

on Friday April 23, 2021 at 10.00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room 

214-215, No. 88 Thepparat Road, Bang Na, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or 

changed. 

 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมอว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

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. 

 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

             (                                                       ) 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

             (                                                       ) 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

             (                                                       ) 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

             (                                                       ) 

 

หมายเหต ุ/ Remarks: 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแน โดยไม่สามารแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 


