
หนา้ท่ี 1 ในจ านวน 4 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 ์ _____________ 

 อีเมล (จ  าเป็น) _________________________________________________________ 

 

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

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง  ดงัน้ี 

  หุน้สามญั___________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) นำยศิวะรักษ์  พนิิจำรมณ์   อำยุ 71 ปี   กรรมกำรอสิระ 
 อยู่บ้านเลขท่ี 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว  จังหวดักรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์ 10230  
หรือ 

(2) นำยสุวทิย์ มโนมยัยำนนท์ อำยุ 68 ปี  กรรมกำรอสิระ 
อยูบ่า้นเลขท่ี 299/127 หมู่ท่ี 10 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รหสัไปรษณีย ์ 43000 

หรือ 
(3) ดร.ริวโซ  นำงำโอคะ   อำยุ 86 ปี  กรรมกำรอสิระ 
อยูบ่า้นเลขท่ี 4-25-13 มิตซึวาดาอิ วากาบาก ุชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 

หรือ 
(4) นำยณัฐชำต ิจำรุจนิดำ   อำยุ 67 ปี  กรรมกำรอสิระ 
อยูบ่า้นเลขท่ี 52/48 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์ 11000 

หรือ 
 

(5) ___________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ________ซอย ___________ถนน ___________ต าบล/แขวง ___________ 

อ าเภอ / เขต  _____________ จงัหวดั _______________  รหสัไปรษณีย ์ ____________ 

 อีเมล (จ  าเป็น) ____________________________________________________ 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย     

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
  วำระที่ 1 : พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 21 เมษำยน 2564 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

อำกร 
แสตมป์ 
20 บำท 

 

 

 

   

(2.1) เอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมประชุม  

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 2 ในจ านวน 4 หนา้ 
 

วำระที่ 2 : พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

   วาระน้ีเพือ่การพจิารณารับทราบเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 
 
  วำระที่ 3 : พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วำระที่ 4 : พจิำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2564 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 5 : พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    5.1 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
    5.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     5.2.1   นำยเอจ ิฮำกวิำรำ 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     5.2.2   ดร.เซอจิิ อทิำคุระ 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     5.2.3   ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พนิิจำรมณ์  
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     5.2.4   ดร.ริวโซ  นำงำโอคะ   
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

วำระที่ 6 : พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำหรับปี 2565 

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

 วำระที่ 7 : พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2565 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 8 : พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ
ด้ำนพลงังำนและด้ำนอ่ืนๆ   

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

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

   



หนา้ท่ี 3 ในจ านวน 4 หนา้ 
 

วำระที่ 9 : พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้เป็นไปตำมกำรแก้ไขวัตถุประสงค์ในกำร
ประกอบกจิกำรของบริษัทฯ ในวำระที่ 8 

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

 วำระที่ 10 : พจิำรณำรับทรำบรำยงำนกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ประจ ำปี 2564 
  วาระน้ีเพือ่การพจิารณารับทราบเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

 
 
(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 
      (..............................................................................................) 
      ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
 
 
หมายเหตุ : 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
 แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
 
 
 

 

 

 

 

   



หนา้ท่ี 4 ในจ านวน 4 หนา้ 
 

 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 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 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   


