
หนา้ท่ี 1 ในจ านวน 5 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 ์ _____________ 

 อีเมล (จ  าเป็น) _________________________________________________________ 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  (Custodian) ใหก้บั ____________________________ 

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

  หุน้สามญั__________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์   อายุ 70 ปี   กรรมการอสิระ 
 อยู่บ้านเลขท่ี 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว  จังหวดักรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์ 10230  
หรือ 

(2) นายสุวทิย์ มโนมยัยานนท์ อายุ 67 ปี  กรรมการอสิระ 
อยูบ่า้นเลขท่ี 299/127 หมู่ท่ี 10 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รหสัไปรษณีย ์ 43000 

หรือ 
(3) ดร.ริวโซ  นางาโอคะ   อายุ 85 ปี  กรรมการอสิระ 
อยูบ่า้นเลขท่ี 4-25-13 มิตซึวาดาอิ วากาบาก ุชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 

หรือ 
 

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

อ าเภอ / เขต  _____________ จงัหวดั _______________  รหสัไปรษณีย ์ ____________ 

อีเมล (จ  าเป็น) ____________________________________________________ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย     

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
     มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
     มอบฉนัทะบางส่วนคือ  
  หุน้สามญั_________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้________________เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________เสียง 
 

 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

(2.1) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
  วาระที่ 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2 : พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

   วาระน้ีเพือ่การพจิารณารับทราบเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 
 
  วาระที่ 3 : พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
  วาระที่ 4 : พจิารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5 : พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    5.1 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
    5.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     5.2.1   นายทิวา จารึก 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     5.2.2   นายฮิโรโนบุ อริิยา 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     5.2.3   นายมาโกโตะ นาคาโดอ ิ
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 6 : พิจารณาเพิ่มเติมจ านวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่
จ านวน 3 ท่าน   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    6.1 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
    6.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     6.2.1   นายวันชัย รตินธร 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
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     6.2.2   นายวรพงษ์ รวิรัฐ 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
     6.2.3   นายณัฐชาติ จารุจินดา 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 7 : พจิารณาอนุมัติแก้ไขช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 : พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
ส าหรับปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที่ 9 : พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 

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

 วาระที่ 10 : พจิารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจ าปี 2563 
  วาระน้ีเพือ่การพจิารณารับทราบเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยก าลังการ

ผลิต 388 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ท่ี Ahlone Power Station Compound ณ เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 
ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองดงันี้ 

 

หมายเหตุ: วาระท่ี 11.1-11.3 เป็นวาระที่เกี่ยวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน หากมีวาระใด
วาระหน่ึงไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ วาระท่ีเกี่ยวเน่ืองกันวาระอ่ืนถือเป็นอนัยกเลกิ และ
จะไม่มีการพจิารณาวาระอ่ืนๆ ที่เกีย่วเน่ืองกนั กบัวาระท่ีไม่ได้รับอนุมัติอกี 
11.1. พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุน

ในโครงการฯ  
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
11.2. พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ           

ร่วมลงทุนในโครงการฯ กบัผู้ลงทุนรายอ่ืน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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11.3. พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ
บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็น        
ผู้มีอ านาจในการเข้าท า ก าหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัด าเนินโครงการฯและการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอ่ืน รวมถึงการ
ด าเนินการในเร่ืองอ่ืนใดที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับด าเนินโครงการฯและการเข้าร่วม
ลงทุนกบัผู้ลงทุนรายอ่ืน  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน 

 เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี        

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือ 
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   



หนา้ท่ี 5 ในจ านวน 5 หนา้ 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน)  

 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  

 

   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 
 

 

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

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   


