
หนา้ 1 จาก 5 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
------------------------ 

เขียนท่ี  
  วนัท่ี               เดือน                               พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ 
อยูบ่า้นเลขท่ี                                  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต                                               จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 

 หุน้สามญั หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ                   -                หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั -                  เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)             อาย ุ ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง
อ าเภอ/เขต จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

(2)                                    นางธารินี พงศสุ์พฒัน์   อายุ  55       ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี                 35          ซอย                     นนทบุรี 48         ต าบล/แขวง  ท่าทราย 
อ าเภอ/เขต                  เมืองนนทบุรี               จงัหวดั                นนทบุรี               รหสัไปรษณีย ์      11000         หรือ 

(3)  นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์    อายุ  68          ปี
อยูบ่า้นเลขท่ี      133   ซอย                 สุนทรศิริ                       ต าบล/แขวง    หว้ยขวาง  
อ าเภอ/เขต    หว้ยขวาง    จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์    10310  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 22/2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) อาคาร
เมืองไทย-ภัทร 1 ช้ัน 7 เลขที ่252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

หุน้สามญั หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ                -            หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้         -           เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด เสียง 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. 



หนา้ 2 จาก 5 หนา้ 

วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท
  เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
วาระที ่ 3   พจิารณาอนุมตัไิม่จดัสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
วาระที ่ 4   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2563 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี

การตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

 การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
4.1 นายเอกชยั โชติยานนท์

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
4.2  นายวชิยั เชิดชีวศาสตร์

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
4.3  นายกีรติ กิจมานะวฒัน์

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
4.4  นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
      วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 3 ท่าน

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

5.1 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ดร.นิคม ชมภูหลง เป็นกรรมการอิสระเพ่ิมเติม
   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

5.2 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั จิรเสง่ียมกลุ เป็นกรรมการอิสระเพ่ิมเติม
   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

5.3 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์เป็นกรรมการเพ่ิมเติม
   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 



หนา้ 3 จาก 5 หนา้ 

วาระที ่ 6   พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
วาระที ่ 7   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าทีต่ราไว้

ของหุ้นของบริษัท (Par Value) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
วาระที ่10   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ใหถื้อวา่

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 



หนา้ 4 จาก 5 หนา้ 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
     (   ) 
 ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (                   ) 

 ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (นางธารินี พงศสุ์พฒัน์) 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์)    

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสั

โตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประ

ประจ าต่อ แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
6. กรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระท่ีเสนอในการประชุมผู ้

ถือหุน้คร้ังน้ี

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์

20 บาท 



หนา้ 5 จาก 5 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ทุ่งคาฮาเบอร์  จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 22/2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ช้ัน 7 เลขที ่252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

------------------------ 
  วาระท่ี...............เร่ือง ................................................................................................ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

  วาระท่ี...............เร่ือง ................................................................................................ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

  วาระท่ี...............เร่ือง ................................................................................................ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

  วาระท่ี...............เร่ือง ................................................................................................ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

  วาระท่ี...............เร่ือง ................................................................................................ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                   เสียง          ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 




