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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 

                                                                                       เขียนที
.......................................................... 
                                                                                                            วนัที
..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขที
......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั
น จํากดั (มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทั 8งสิ 8นรวม......................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสยีง ดงันี 8 
                หุ้นสามญั.................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสยีง 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
�  นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี           
 อยูบ้่านเลขที
...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
                                         

�  รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช อาย ุ     47 ปี 
   ที
อยู ่ เลขที
 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

คนหนึ
งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื
อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที
 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ 
หรือที
จะพงึเลื
อนไปในวนั เวลา และสถานที
อื
นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 8งนี 8 ดงันี 8 
 

           วาระที�  1 เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 
เนื
องจากวาระนี 8เป็นวาระแจ้งเพื
อทราบ จึงไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

 

 วาระที�  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

 วาระที� 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

เนื
องจากวาระนี 8เป็นวาระแจ้งเพื
อทราบ จึงไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2560 สิ 3นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 3งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561                                                                                  

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 3งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

              �  เห็นด้วยกบัการแตง่ตั 8งกรรมการทั 8งชดุ  
 

                            �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

   �  เห็นด้วยกบัการแตง่ตั 8งกรรมการเป็นรายบคุคล  
1. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว 

                             �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
2. พลตํารวจเอก เอก  องัสนานนท์ 

                             �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2561 

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 
 
 
 



48 

 

 
 

วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 

� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

 

              �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที
ไม่เป็นไปตามที
ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี 8ให้ถือว่า               
การลงคะแนนเสยีงนั 8นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีที
ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที
ที

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื
องใดนอกเหนือจากเรื
องที
ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที
มีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงหรือ
เพิ
มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
 

กิจการใดที
ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั 8น เว้นแตก่รณีที
ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที
ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
    ลงชื
อ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
                                                               (.......................................................................)          
 
 
    ลงชื
อ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                               (.......................................................................)   
 
หมายเหต ุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที
มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื
อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. ในกรณีที
มีวาระที
พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที
ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพิ
มเติมได้ใน        

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัที
 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 
กรุงเทพฯ หรือที
จะพงึเลื
อนไปในวนั เวลา และสถานที
อื
นด้วย 
 

วาระที
.....................เรื
อง........................................................................................................................................... 
� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

              �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที
....................เรื
อง............................................................................................................................................ 
� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที
....................เรื
อง............................................................................................................................................ 
� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที
....................เรื
อง............................................................................................................................................ 
� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

วาระที
....................เรื
อง............................................................................................................................................ 
� (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8  

               �  เห็นด้วย        �  ไมเ่ห็นด้วย              �  งดออกเสยีง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

                   ลงชื
อ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
                    (.....................................................................)  
         

 

     ลงชื
อ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                    (......................................................................)          


