
หนา้ท่ี 1 ในจ านวน 4 หนา้ 
 

 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

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

เขียนท่ี_____________ 

วนัที่______________ 

 

(1) ขา้พเจา้_______________________________________________สัญชาติ__________ 

 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ________ซอย ____________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  (Custodian) ใหก้บั ____________________________ 

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)   
 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ____________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________เสียง  ดงัน้ี 

  หุน้สามญั__________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง 
 

(2) 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
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตร
ทาวเวอร์ เลขท่ี 159/41-44  ซ. สุขมุวทิ 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย     

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
     มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
     มอบฉนัทะบางส่วนคือ  
  หุน้สามญั_________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_______________ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________ เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________เสียง 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม – 1 
 (ฉบับแก้ไข) 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
  วาระที่ 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 2 : พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
   วาระน้ีเพือ่การพจิารณารับทราบเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 
  วาระที่ 3 : พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 4 : พจิารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 5 : พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร

ส าหรับปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 6 : พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    6.1 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
    6.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  6.2.1 นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์  
      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  6.2.2 ดร. เซอจิิ อทิาคุระ 
      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
     6.2.3 นายศิวะรักษ์ พนิิจารมณ์ 
      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  วาระที่ 7 : พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 : พจิารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
  วาระน้ีเพือ่การพจิารณารับทราบเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน 

 เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี        

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือ 
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 
 
     ลงช่ือ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
     ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
     ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
     ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ : 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คสัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ   
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน)  

 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 10 เมษายน 2562 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 
  

 

   วาระที ่........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

   วาระที่ ........ : .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   


