หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (From A.)

สิงทีส่งมาด้วย
เขียนที ……………………………………………………
Written at
วันที…………….เดือน……………………พ.ศ…………..
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า....................................................................อายุ........................ปี อยูบ่ า้ นเลขที..........................................................................................
I/We
Age
Years residing at
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต...........................................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม.....................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................. เสียง ดังนี
Holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as follows :
หุ้นสามัญ...................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชือ........................................................................................................อายุ......................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.........................................................
Name
Age
Years residing at
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต..........................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชือ
นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ติวานนท์
ตําบล/แขวง
ท่าทราย
อําเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
Road
Sub District
District
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Postal Code
or
(3) ชือ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
ห้วยขวาง
อําเภอ/เขต
ห้วยขวาง
Road
Sub District
District
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10310
Province
Postal Code
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
23/2564 ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธีก ารจัดประชุ ม ผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุ ม บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา
และสถานทีอืนด้วย
As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August 31 st
2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) at from the meeting room of the company’s headquarter,
Tongkah Harbour PCL , 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time
and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนันให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders ‘ Registration No.

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ลงชือ/Signed…………………………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(..............................................................)
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(..............................................................)
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์
)

ลงชือ/Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ )
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

