
หนา้ที 1 ในจาํนวน 4 หนา้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบทใีช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตงัให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5)  พ.ศ. 2550

เขียนที_____________
วนัที______________

(1) ขา้พเจา้_______________________________________________สัญชาติ__________
อยูบ่า้นเลขที __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________
อาํเภอ / เขต _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย์ _____________
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ______________________________
ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน)

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ____________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________เสียง ดงันี

หุน้สามญั__________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง

หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง

(2) ขอมอบฉนัทะให้

(1) _______________________________________________ อายุ ____________ ปี

อยูบ่า้นเลขที __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________
อาํเภอ / เขต _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย์ __________ หรือ

(2) _______________________________________________ อายุ ____________ ปี

อยูบ่า้นเลขที __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________
อาํเภอ / เขต _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย์ __________ หรือ

(3) _______________________________________________ อายุ ____________ ปี

อยูบ่า้นเลขที __________ซอย _______________ถนน __________ตาํบล/แขวง ___________
อาํเภอ / เขต _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย์ _____________

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัศุกร์ที 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั 2701 – 2703 ชนั 27 อาคารเสริม

มิตรทาวเวอร์ เลขที 159/41-44  ซ. สุขมุวิท 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึง

เลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี  ดงันี

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ

หุน้สามญั_________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้________________เสียง

หุน้บุริมสิทธิ_______________ หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________ เสียง

อากร

แสตมป์

20 บาท

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม - 1
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมครังนี  ดงันี

วาระที 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปีครังที 1/2558 เมือวนัที 9 เมษายน 2558

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 4 : พิจารณาและอนุมัติ การเพิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2558 เพือการจ่ายเงินปันผล

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 6 : พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

 สําหรับปี 2559

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 7 : พิจารณาอนุมัติเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นตําแหน่งตามวาระ

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

7.1 การแต่งตงักรรมการทงัชุด

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

7.2 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล

7.2.1 นายมาโกโต  ฟูซายาม่า

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

7.2.2 นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

7.2.3 นางสาวกรรตกิา ตันธุวนิตย์

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
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วาระที 8 : พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2559

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 (เพิมตําแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท), ข้อ 41

(กําหนดให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในทีประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นได้)

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนนัไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที
ทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง หรือ
เพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนนั  เวน้แตก่รณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

ลงชือ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ

(..............................................................................................)

ลงชือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ

(..............................................................................................)

ลงชือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ

(..............................................................................................)

ลงชือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ

(..............................................................................................)

หมายเหตุ :
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตังให ้คสัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากเท่านนั
2. หลักฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะคือ

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุด หรือ เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัศุกร์ที 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั  2701 – 2703 ชนั27

อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที 159/41-44  ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึง

เลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย

วาระที ........ : ..............................................................................................................................................................

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที ........ : ..............................................................................................................................................................

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที ........ : ..............................................................................................................................................................

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

วาระที ........ : ..............................................................................................................................................................

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง


