
หนา้ที� 1 ในจาํนวน 4 หนา้ 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5)  พ.ศ. 2550 

 
 เขียนที� 
 วนัที� 

 

 

 (1) ขา้พเจา้_______________________________________________สัญชาติ__________ 
 อยูบ่า้นเลขที� __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________ 

 อาํเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั4งสิ4นรวม ______________________หุน้ 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง  ดงันี4 
  หุน้สามญั___________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขที� __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________ 

 อาํเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ __________ หรือ 
 

 (2) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขที� __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________ 

 อาํเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ __________ หรือ 
 

 (3) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขที� __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________ 

 อาํเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 

 
คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั4 งที� 1/2563 ในวนัพุธที� 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั 2701 – 2703 ชั4น 27 อาคาร
เสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที� 159/41-44 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึง
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย     
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมครั4 งนี4   ดงันี4   
  วาระที� 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั7งที� 1/2562 เมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 

 

 

 

   

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม – 1 

 



หนา้ที� 2 ในจาํนวน 4 หนา้ 
 

วาระที� 2 : พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

   วาระนี�เพื�อการพจิารณารับทราบเท่านั�น ผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 
 
  วาระที� 3 : พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ7นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วาระที� 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานตั7งแต่วันที�    

1  กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที� 5 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร 

สําหรับปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วาระที� 6 : พจิารณาเลือกตั7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นตําแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
    6.1 การแต่งตั4งกรรมการทั4งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
    6.2 การแต่งตั4งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     6.2.1   นางนิจพร จรณะจิตต์ 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     6.2.2   นายกาํธร อุทารวุฒิพงศ์ 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     6.2.3   ดร. ริวโซ นางาโอคะ 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 
 วาระที� 7 : พจิารณาอนุมัติแต่งตั7งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที� 8 : พจิารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี7ประจําปี 2562 
  วาระนี�เพื�อการพจิารณารับทราบเท่านั�น ผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 



หนา้ที� 3 ในจาํนวน 4 หนา้ 
 

 วาระที� 9 : พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี�ยวกบัการประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี4  ใหถื้อวา่การลงคะแนน 
 เสียงนั4นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที� 

ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง หรือ 
เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  

 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั4น  เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  
 
 
 
      ลงชื�อ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
      ลงชื�อ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
      ลงชื�อ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
      ลงชื�อ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
 
 
หมายเหตุ : 
1.  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
 แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
2.  วาระเลือกตั4งกรรมการสามารถเลือกตั4งกรรมการทั4งชุดหรือเลือกตั4งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   



หนา้ที� 4 ในจาํนวน 4 หนา้ 
 

 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ทีทีซีแอล จํากดั (มหาชน) 
 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั4 งที� 1/2563 ในวนัพุธที� 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั 2701 – 2703   
ชั4น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที� 159/41-44 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที� 
จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 
 
   วาระที� ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
   วาระที� ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
   วาระที� ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
   วาระที� ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   


