
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (From A.) 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น       เขียนที …………………………………………………… 

Shareholders ‘ Registration No.      Written at 
              วนัที…………….เดือน……………………
พ.ศ………….. 
        Date        Month  Year 
(1) ขา้พเจา้....................................................................อาย.ุ.......................ปี  อยูบ่า้นเลขที.......................................................................................... 

I/We    Age      Years residing at 

ถนน................................................................ ตาํบล/แขวง..................................................... อาํเภอ/เขต........................................................................... 
Road    Sub District   District 
จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
Province    Postal Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม.....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................. เสียง ดงันี 

Holding the total amount of  shares and have the right to vote equal to votes as follows :  
หุ้นสามญั...................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................... เสียง 
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes 
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................................เสียง 
Preferred share      shares and have the right to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

Hereby appoint 
(1) ชือ.......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี   อยูบ่า้นเลขที......................................................... 

Name      Age     Years    residing at 
 ถนน................................................................ ตาํบล/แขวง..................................................... อาํเภอ/เขต.......................................................... 

Road    Sub District   District 
จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์........................................หรือ 

Province    Postal Code  or 
(2) ชือ                 นางธารินี พงศสุ์พฒัน์           อายุ               ปี   อยูบ่า้นเลขที                      

Name      Age      Years   residing at 
 ถนน                       -            ตาํบล/แขวง       ท่าทราย            อาํเภอ/เขต              เมืองนนทบุรี    

Road    Sub District   District 
จงัหวดั                   นนทบุรี    รหสัไปรษณีย ์             11000       หรือ 

Province    Postal Code  or 
(3) ชือ           นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์                            อาย ุ                ปี     อยูบ่า้นเลขที            

Name      Age     Years    residing at 
 ถนน  ติวานนท์  ตาํบล/แขวง ท่าทราย  อาํเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี 

Road    Sub District   District 
จงัหวดั        นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11000  

Province    Postal Code  
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครังที 

24/2565 ในวนัที  กรกฎาคม  เวลา .  น. โดยวิธีการจดัประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 
(มหาชน)  ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลาและสถานทีอืนดว้ย 

As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2022 Annual General Meeting of shareholders on July 18Th,2022, 
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 , 245 Nawamin Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนนัให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves 
 

ลงชือ/Signed…………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (..............................................................)     

 
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                      (..............................................................)     
 
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                      (          นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์            )     

 
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                      (         นางธารินี พงศสุ์พฒัน์             )     
หมายเหต ุผูถ้ือหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจาํนวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิงทีส่งมาดว้ย  

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต
Amphur/ District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

หรือ
or

Proxy B

 ,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

Age years

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
which is/ are securities holder(s) of the

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the securities of shares and the voting right is as follow

เสียง ดังนี้

เสียง
votes

เสียง
votes

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับหุ้น
shares and the voting right is

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and the voting right is

หุ้น

หุ้นสามัญ
Ordinary shares in the amount of

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred shares in the amount of

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(2) นางธารินี พงศ์สุพัฒน์ 58

35 - ท่าทราย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต
Amphur/ District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

หรือ
or

Age years

(3) นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ 59

6 ติวานนท์ ท่าทราย

เมืองนนทบุรี นนทบุุรี 11000

อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต
Amphur/ District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

หรือ
or

Age years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding’s meeting

สามัญ

General
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

10:00ในวันที่ 18/07/2565 เวลา น. ณ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) ณ  ห้องประชุม บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์  245
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯDated at at

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred shares in the amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and the voting right is

หุ้น เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
Total number of voting right is

เสียง

votes

votes

votes

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

Agenda no. 1 Subject: To Acknowledge the Company’s Business Operation Report and the Company’s Annual Report in

2021

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda no. 2 Subject: To Consider and Approve the Company’s Financial Statements for the Year Ended on 31 December

2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
Agenda no. 3 Subject: To review and approve the Suspension of Profit Allocation and Dividend Payment for the year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

Agenda no. 4 Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors who have been retired by rotation for the year

2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

หน้า 2 / 4

Page



การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายภรต พัฒการีย์

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายโสภณ นุ่มทอง

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายสมใจ มณีวงษ์

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565
Agenda no. 5 Subject: To Consider and Approve the Directors’ 2021 Annual Remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda no. 6 Subject: To Consider and Approve the Appointment of the Company’s Auditors and to Determine the Auditing

Fee for the Company’s Financial Statements for the Year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและขออนุมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท

เป็นทุนจดทะเบียน 1,464,388,506.96 โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 474,413,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท

และขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve Company’s Capital registered reduction for the amount of 436,460,010.60

baht from the original capital of 1,900,848,517.56 baht to 1,464,388,506.96 baht by canceling 474,413,055 unissued shares

of the Company at a par value of 0.92 baht per share and to approve the Amendment of Clause 4 of Company’s

Memorandum of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
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Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our

votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใดให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting

other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and

vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ...............................................................

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor The Proxy

Signature

ลงชื่อ...............................................................
Signature

หมายเหตุ
Remarks;
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบ ข. ตามแนบ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
which is/ are securities holder(s) of the

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the securities of

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred shares in the amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and the voting right is

หุ้น เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต
Amphur/ District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

หรือ
or

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in

Thailand to act as a depositary and administrator of shares),

as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of

Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

Date Month Year (B.E.)

shares and the voting right is as follow

Age

votes

votes

years

(2) นางธารินี พงศ์สุพัฒน์ 58

35 - ท่าทราย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต
Amphur/ District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

หรือ
or

Age years

(3) นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ 59

6 ติวานนท์ ท่าทราย

เมืองนนทบุรี นนทบุุรี 11000

อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต
Amphur/ District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

หรือ
or

Age years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding’s meeting

สามัญ
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10:00ในวันที่ 18/07/2565 เวลา น. ณ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) ณ  ห้องประชุม บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์  245
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯDated at at

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred shares in the amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and the voting right is

หุ้น เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
Total number of voting right is

เสียง

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

General

votes

votes

votes

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

Agenda no. 1 Subject: To Acknowledge the Company’s Business Operation Report and the Company’s Annual Report in

2021

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda no. 2 Subject: To Consider and Approve the Company’s Financial Statements for the Year Ended on 31 December

2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
Agenda no. 3 Subject: To review and approve the Suspension of Profit Allocation and Dividend Payment for the year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

Agenda no. 4 Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors who have been retired by rotation for the year

2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
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Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายภรต พัฒการีย์

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายโสภณ นุ่มทอง

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name

นายสมใจ มณีวงษ์

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565
Agenda no. 5 Subject: To Consider and Approve the Directors’ 2021 Annual Remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda no. 6 Subject: To Consider and Approve the Appointment of the Company’s Auditors and to Determine the Auditing

Fee for the Company’s Financial Statements for the Year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและขออนุมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท

เป็นทุนจดทะเบียน 1,464,388,506.96 โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 474,413,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท

และขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve Company’s Capital registered reduction for the amount of 436,460,010.60

baht from the original capital of 1,900,848,517.56 baht to 1,464,388,506.96 baht by canceling 474,413,055 unissued shares

of the Company at a par value of 0.92 baht per share and to approve the Amendment of Clause 4 of Company’s

Memorandum of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
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(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
votes Abstain

งดออกเสียง เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our

votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใดให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting

other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and

vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ...............................................................

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor The Proxy

Signature

ลงชื่อ...............................................................
Signature

หมายเหตุ
Remarks;
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian
in Thailand is appointed thereof.

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of
shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the
Directors.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ

If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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