
หนา้ท่ี 1 ในจ านวน 5 หนา้ 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2550 
 

 เขียนท่ี 

 วนัที่ 
 

 

 (1) ขา้พเจา้_______________________________________________สัญชาติ__________ 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ______________________หุน้ 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง  ดงัน้ี 

  หุน้สามญั___________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ __________ หรือ 
 

 (2) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ __________ หรือ 
 

 (3) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคารเสริม
มิตรทาวเวอร์ เลขท่ี 159/41-44  ซ. สุขมุวทิ 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย     
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
  วำระที่ 1 :  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

อำกร 
แสตมป์ 
20 บำท 

 

 

 

   

เอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมประชุม - 1  



หนา้ท่ี 2 ในจ านวน 5 หนา้ 
 

   วำระที่ 2 :  พจิำรณำรำยงำนผลด ำเนินกำรของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วำระที่ 3 :  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วำระที่ 4 :  พจิำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลด ำเนินงำนของปี 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 5 :  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

และผู้บริหำร ส ำหรับปี 2561 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วำระที่ 6 :  พจิำรณำอนุมัติเลอืกต้ังกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    6.1 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
    6.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     6.2.1   นำยฮิโรโนบุ อริิยำ  
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
     6.2.2   นำยพริิยะ ว่องพยำบำล 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
     6.2.3   นำยทิวำ จำรึก 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 7 :  พจิำรณำแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

   

 

 

   

 

 

 

   

 



หนา้ท่ี 3 ในจ านวน 5 หนา้ 
 

 วำระที่ 8 :  พิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ก ำหนดกำรประชุมและขอให้มีกำรประชุมวิสำมัญ

โดยผู้ถือหุ้น 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 9 :  พิจำรณำอนุมัติแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ ทีทีซีแอล เพำเวอร์ โฮลดิ้ง พีทีอี ลิมิ เต็ด 

(TTPHD) หรือบริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ ท่ีเข้ำมำถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ำมำถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆ 

แทน TTPHD (รวมเรียกว่ำ “HoldCo”) ต่อประชำชนทั่วไปคร้ังแรก (IPO) และกำรน ำ HoldCo เข้ำ     

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือ

หุ้นของ HoldCo ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 10 : พิจำรณำอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ ำนวน 336,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม

จ ำนวน 560,000,000 บำท เป็นจ ำนวน 896,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 

336,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 11 : พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน  

จดทะเบียนของบริษัทฯ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 12 : พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 

(TTCL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่ 13 : พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
 
 วำระที่ 13.1 :  พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 168,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และจ ำนวน 56,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจ ำกดั (Private Placement) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 4 ในจ านวน 5 หนา้ 
 

 วำระที่ 13.2 :  พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ

ไว้หุ้นละ 1 บำท เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน 
 เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี 

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือ 
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 
 
 
      ลงช่ือ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
      ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
      ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
      ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
 แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
 
 
 
 

 

 

   

 



หนา้ท่ี 5 ในจ านวน 5 หนา้ 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั 2701 – 2703 ชั้น 27 
อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขท่ี 159/41-44  ซ. สุขมุวทิ 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 
   วำระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
   วำระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
   วำระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
   วำระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   


