เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders ‘ Registration No.

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (From C.)

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) ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั .....................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ
บริ 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
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
23/2564 ในวัน ที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธี การจัดประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุ ม บริ ษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรัชดาภิเษก 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 26 th
2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) and arrange live broadcast 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.
( ) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุ้นสามัญ ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ................-............... หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้..............-.................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงหมด..................................................เสี
ั
ยง
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(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดังนี
วาระที 1
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2563 ของบริษทั
เป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 3
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสี ยง

(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 4
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสียง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
การตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
การตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
4.1 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
4.2 รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
4.3 นายสุเทพ บุระมาน
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที 5
พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการใหม่ จาํ นวน ท่าน
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
5.1 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนายวิรัช ศรี อินทรสุ ทธิ เป็ นกรรมการอิสระเพิมเติม
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสียง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย
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เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที 8

พิจารณาและขออนุมัติเพิมทุนจดทะเบียน จํานวน ,657, . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ,462,191, .
บาท เป็ น ,900,848, . บาท มูลค่ าทีตราไว้ หุ้นละ . บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวน
476,801, หุ้น และพิจารณาและขออนุ มัติแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 9
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนใหม่ข องบริ ษัทจํานวนไม่ เกิน ,801,
. บาท
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสี ยง
หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ หุ้ นละ

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 10
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสี ยง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที ไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ห รื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ทีทีประชุม มีก าร
พิจารณา หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณี ทีผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ
(
ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(นายนิพนธ์ กีรติพทิ ยาภรณ์)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นไม่มีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระทีเสนอในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังนี
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ใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุม สามัญผูถ้ ือ หุ้น ครั งที 23/2564 ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธีการจัดประชุ ม ผ่านสื ออิเล็กทรอนิ ก ส์ (EAGM) ณ ห้ องประชุ ม บริ ษ ัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารเมื องไทย-ภัท ร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้วย
-----------------------วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

หน้า 4 จาก 4 หน้า

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

