
 

Attachment 6     
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

  เขียนท่ี__________________________ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น_____________________       Written at  

 วนัท่ี ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______ 
   Date            Month                          Year   

1. ขา้พเจา้ 
I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี 
 Address 

2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________________เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                                    votes as follows: 

         หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________เสียง 
         ordinary share   shares and have the right to vote equal to                                                         votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้  (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 
Hereby appoint  (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7) 

(1) นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                Age                                 years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน______________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
            Address                                                        Road                                                                         Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั____________________________รหสัไปรษณีย_์_________________________ หรือ 
         District                                                            Province                                                                   Zip Code                                                                         or    

(2) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                  Age                               years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน______________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
         Address                                                           Road                                                                         Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์______________________ หรือ 
         District                                                           Province                                                                           Zip Code                                                                  or    

(3) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                 Age                                 years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน_____________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
         Address                                                           Road                                                                      Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั______________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________  
         District                                                         Province                                                                       Zip Code                                                                            



 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 to be held on February 20, 2019 at 
10.00 a.m. at Srinakarin 2 rooms, Dusit Princess Srinakarin Hotel, No. 905 Moo. 6, Srinakarin Road, Pravet, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 
 
 

ลงช่ือ ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature Proxy Grantor  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  

 
 
 
หมำยเหตุ 
Remark: 

  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a 
certain portion of shares. 

  ผูถื้อหุ้น จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ  านวนท่ีถือไวไ้ด ้
A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares. 



 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

เขียนท่ี__________________________ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น_____________________                    Written at  

วนัท่ี ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______ 
Date             Month                          Year   

1. ขา้พเจา้ 
I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี 
 Address 

2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________________เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of                         shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 

         หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________________เสียง 
         ordinary share   shares and have the right to vote equal to                                                                                votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้  (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)      
Hereby appoint  (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7) 

(1) นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________ อาย_ุ________________ ปี 
Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                              Age                                         years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
         Address                                                         Road                                                                              Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________________ หรือ 
         District                                                       Province                                                                         Zip Code                                                                                       or    

(2) นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________ อาย_ุ________________ ปี 
Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                             Age                                          years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
         Address                                                         Road                                                                            Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________________ หรือ 
         District                                                        Province                                                                          Zip Code                                                                                        or    

(3) นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________ อาย_ุ________________ ปี 
Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                             Age                                         years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
         Address                                                          Road                                                                              Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________________  
         District                                                        Province                                                                          Zip Code                                                                             

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562  
ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 to be held on February 20, 2019 at 
10.00 a.m. at Srinakarin 2 rooms, Dusit Princess Srinakarin Hotel, No. 905 Moo. 6, Srinakarin Road, Pravet, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 



 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:  

 วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                              

 วำระที่ 2 พจิำรณำอนุมัติกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษทั 
Agenda no. 2 To consider and approve the change of par value. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                              

 วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 
Agenda no. 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the change of par value. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                              

 วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 1 (SWC-W1) ในจ ำนวนไม่เกิน 
150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
Agenda no. 4 To consider and approve the issuance and allocation of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited’s Warrants No. 1 (SWC-W1) in the number not 

 exceeding 150,000,000 units to the existing shareholders of the Company pro rata to their respective shareholdings (Rights Offering). 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain 



 

  วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษทั คร้ังที่ 1 (ESOP-W1) ในจ ำนวนไม่เกนิ 15,000,000 หน่วย 
Agenda no. 5 To consider and approve the issuance of the Company’s Warrants on ordinary shares (ESOP-W1) in the number not exceeding 15,000,000 units for offering to the 

 Directors, Management, and Employees of the Company. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                              Against                       Abstain                              

 วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ ำนวน 82,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 150,000,000 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ ำนวน 232,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 165,000,000  หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
Agenda no. 6 To consider and approve the increase of Company’s registered capital of Baht 82,500,000 from the current registered capital of Baht 150,000,000 to the new registered 

 capital of Baht 232,500,000 by issuing 165,000,000 new ordinary shares at par value of Baht 0.50 per share. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                                  

 วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 
Agenda no. 7 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be conformed with the increase of Company’s registered capital. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain            

  วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำร
ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทั (SWC-W1) 
Agenda no. 8 To consider and approve the allocation of Company’s newly issued ordinary shares in the number not exceeding 150,000,000 shares at par value of Baht 0.50 per share to 
reserve for the exercise of warrants under SWC-W1. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain  



 

 วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทั จ ำนวนไม่เกนิ 15,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทัที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทั คร้ังที่ 1 (ESOP-W1) 
Agenda no. 9 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares in the number not exceeding 15,000,000 shares at par value of Baht 0.50 per share 

 to reserve for the exercise of the Company’s warrants on ordinary shares, which are offered to the Directors, Management, and Employees of the Company (ESOP-W1). 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain  

 วำระที่ 10 พจิำรณำอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทั 
Agenda no. 10 To consider and approve the amendment of Company’s objective. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain  

 วำระที่ 11 พจิำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 
Agenda no. 11 To consider and approve the amendment of Company’s Memorandum of Association Clause 3 to comply with the amendment of company’s objective. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain        

 วำระที่ 12 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda no. 12 Other Matters (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain  



 

 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those 
agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 
 
 
 

ลงช่ือ ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature Proxy Grantor  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  

 
 
หมำยเหตุ 
Remark: 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or  an individual candidate. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited. 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 
หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 to be held on February 20, 2019 at 10.00 a.m. at Srinakarin 2 rooms, Dusit Princess Srinakarin Hotel, No. 905 Moo. 6, 
Srinakarin Road, Pravet, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

วาระท่ี __________ เร่ือง__________________________________________________________________________________________________ 
Agenda No.                Subject: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain 
 

วาระท่ี __________ เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
Agenda No.                Subject: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain 
 

วาระท่ี __________ เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
Agenda No.                Subject: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain 



 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true 
 
 

ลงช่ือ ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature Proxy Grantor  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  

 
 


