ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
Proxy Form A
เขียนที่ ...............................................
Written at
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..........................
Date
Month
Year
1. ข้ าพเจ้ า ............................................................................................................................. สัญชาติ .........................................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง .................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Haad Thip Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ............................................................หุ้น
holding the total amount of
shares
□หุ้นสามัญ .....................................................................................หุ้น
ordinary share
shares
3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
Hereby appoint (May grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 4)
 1. นายประกิต ประทีปะเสน
อายุ 75 ปี
หรื อ/or
Mr. Prakit Pradipasen
Age 75 Years
ที่อยู่เลขที่ 58/1 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
Resident at 58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310
 2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์
อายุ 51 ปี
หรื อ/or
Mr. Yanyong Maethapanich
Age 51 Years
ที่อยู่เลขที่ 38/10 ถนนประชารักษ์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110
 3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ
อายุ 73 ปี
หรื อ/or
Miss Smornluk Mahasmiti
Age 73 Years
ที่อยู่เลขที่ 155 หมู่ 6 ซอยสถานีอนามัยบางบ่อ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Resident at 155 Moo 6, Soi Bang Bo Health Center, Rattanakosin Bicentennial Road,
Bang Bo, Samut Prakan 10560
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 4. นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................. อายุ .............. ปี
หรื อ / or
Mr. /Mrs. /Miss
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่ .........................................ถนน .............................................. ตาบล/แขวง .................................................
Address
Road
Sub - District
อาเภอ/เขต .............................................จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย์ .......................
District
Province
Zip Code
 5. นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................. อายุ .............. ปี
Mr. /Mrs. /Miss
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่ ......................................... ถนน .............................................. ตาบล/แขวง .................................................
Address
Road
Sub - District
อาเภอ/เขต ............................................จังหวัด .......................................... .รหัสไปรษณีย์ .......................
District
Province
Zip Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Ballroom 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส31 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on
Wednesday, 26th April 2017 at 14.30 hours at S31 Sukhumvit Hotel, Ballroom II (5th floor), 545 Sukhumvit 31, Klongtoey - Nua,
Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting

ลงชื่อ
Signature

………………………………………
(………………………………………)

ผู้มอบฉันทะ
Proxy Grantor

ลงชื่อ
Signature

………………………………………
(………………………………………)

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy Holder

ลงชื่อ
Signature

………………………………………
(………………………………………)

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy Holder

ลงชื่อ
Signature

………………………………………
(………………………………………)

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy Holder
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ถือไว้ ได้
A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant parties shares.
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