
  
 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
สําหรับบุคคลธรรมดา 

และนิติบุคคล 
• กรุณาลงนามในหนาที่ 5 และแนบสําเนาบัตร
ประชาชน 

• กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุดพรอม
ทั้งใบบารโคดมาดวย และสงกลับคืนบริษัทฯ ทั้ง
ฉบับ 

• ในกรณีที่ทานตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียง
แทนทานตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควรในวาระ
การประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หนาขอ 
(ก) ของวาระการประชุมดังกลาว 

• ในกรณีที่ทานตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียง
แทนทานตามความประสงคของทานในวาระการ
ประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หนาขอ (ข) 
ของวาระการประชุมดังกลาว 



หนา 1 ของจาํนวน 6 หนา 
 

สิ่งที่สงมาดวย 9 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ําหนดรายการตาง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        

วันที่       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ขาพเจา          สัญชาติ    

อยูบานเลขที่      ถนน      ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย     

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1)           อาย ุ          ป 

อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย           หรือ 

(2)           อาย ุ          ป 

อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย           หรือ 

(3)           อาย ุ          ป 

อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม         

ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หอง

เดอะ อโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป คร้ังที่ 1/2550 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 



หนา 2 ของจาํนวน 6 หนา 
 

 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

ของบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

ของบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

  5.1 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 175,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

5.2 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

เสนอขายในคราวเดียวกัน หรือตางคราวใหแกบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 6 เร่ือง พจิารณารับทราบการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และการนําหุนสามัญของ

บริษัท เมอรเมด มาริไทม จาํกัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

สิงคโปร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงการปรับโครงสรางทุน 

- เพื่อรับทราบ -  
 



หนา 3 ของจาํนวน 6 หนา 
 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053 หนวย

ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มารไิทม 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึง

พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) 

7.1 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท เมอรเมด มาริไทม 

จํากัด (มหาชน) ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัท

และบริษัทยอย  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 7.2 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายเดวิด ซมิปสัน ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 7.3 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายมารค เซฟเพิรด ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 7.4 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายแมกเน โฮฟเดน ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 



หนา 4 ของจาํนวน 6 หนา 
 

 7.5 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายไชมอน เทอรเนอร ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 7.6 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายสตีฟ ฮิวส ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกิน

กวารอยละ 5 ของจํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

7.7 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายเกรม ธอมัส ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกิน

กวารอยละ 5 ของจํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 7.8 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายอเล็กซานเดอร เฮย ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 7.9 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายไคลฟ อ็อพเพอรแมน ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 

 



หนา 5 ของจาํนวน 6 หนา 
 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถาม)ี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใด ที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือ

วาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



หนา 6 ของจาํนวน 6 หนา 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจองหุน/การประชุมผูถอืหุนสามัญ/วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 

เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะ อโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานที่อื่นดวย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  




