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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
Attachment 8 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

Proxy Form B 
 
 

 
เขยีนที่ ............................................... 

                                                                                                                                                       Written at  
 

วนัที่ .............. เดอืน .................................... พ.ศ. ..................... 
                                                                                                                           Date            Month                              Year 
 

1. ขา้พเจา้ .............................................................................................................................   สญัชาต ิ..................................................................................... 
I / We                                                                                                            Nationality 
อยูบ่า้นเลขที่ ........................................... ถนน ................................................................... ต าบล/แขวง ............................................................................... 
Address                                          Road                                                        Sub-District    
อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................................................................... 
District                                           Province                                                     Zip Code 

         

 

เป็นผูถ้อืหลกัทรพัยข์อง บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of HaadThip Public Company Limited 
 

โดยถอืหุน้ / หน่วยลงทุน จ านวนทัง้สิน้รวม ........................................ หุน้ / หน่วย       
Holding the total amount of                                                    shares / units    

       หุน้สามญั .........................................................................................  หุน้ / หน่วย       
       ordinary share                                                                     shares / units   
       
2. ขอมอบฉันทะให ้   (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระได ้ โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 4) 

Hereby appoint (The shareholder may grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 4) 
 

  1.  นายประกติ ประทปีะเสน                 อาย ุ79 ปี                            หรอื/or 
               Mr. Prakit Pradipasen                   Age 79 Years 

 ที่อยูเ่ลขที่ 58/1 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310                                            
        Resident at 58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310                                                                                                                                                  

     

       2. นายยรรยง เมธาพาณิชย ์                อาย ุ55  ปี                        หรอื/or 
       Mr. Yanyong Maethapanich         Age 55 Years                                                                                  

ที่อยูเ่ลขที่  38/10 ถนนประชารกัษ ์ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110     
       Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110    
 

      3. นางสาวสมรลกัษณ์ มหาสมติ ิ              อาย ุ77 ปี                        หรอื/or 
             Miss Smornluk Mahasmiti             Age 77 Years                                                        

      ที่อยูเ่ลขที่ 155 หมู่ 6 ซอยสถานีอนามยับางบ่อ ถนนรตันโกสินทร ์200 ปี ต าบลบางบ่อ  อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560                                                                                    
      Resident at 155 Moo 6, Soi Bang Bo Health Center, Rattanakosin Bicentennial Road, Bang Bo, Samut Prakan 10560    
     
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  

Duty Stamp 
of Baht 20 
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       4. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อาย ุ.............. ปี                    หรอื / or          
      Mr. /Mrs. /Miss                                                               Age             Years 
 

      อยูบ่า้นเลขที่ ..........................................  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ............................................................................................ 
      Address                                          Road                                       Sub - District  
 

      อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์..........................................................................................  
             District                                            Province                                  Zip Code  
 

      5. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อาย ุ.............. ปี                    หรอื / or          
      Mr. /Mrs. /Miss                                                               Age             Years 
 

      อยูบ่า้นเลขที่ ..........................................  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ............................................................................................ 
      Address                                          Road                                       Sub - District  
 

      อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์..........................................................................................  
             District                                            Province                                  Zip Code  
        
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 26 
เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งรีเจนซี่ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สุขมุวทิ เลขที่ 1 ถนนสุขมุวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Shareholder Meeting to be held on Monday, 26th April 2021 
at 14:30 hours at Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, Regency Ballroom (5th floor), 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 
or on the date and at the place as may be postponed or changed 
 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี  
I / we therefore would like to vote for each agenda item as follows:  

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Shareholder Meeting for the year 2020 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
            เหน็ดว้ย  .............................. เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ......................... เสยีง      งดออกเสยีง  ...................... เสยีง 
                Approve                           Votes       Disapprove                     Votes         Abstain                         Votes               
 

วาระท่ี 2 
 

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ Report on the 2020’s Operation results 
(ระเบยีบวาระน้ีเป็นเรื่องเพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง) 
(This agenda is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)  
 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31st December 2020 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
           เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes               
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วาระท่ี 4 

 
 
พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for 2020 operating results 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
           เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                        Votes  
               

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

Agenda 5 To consider and approve the election of the directors in replacement of those who will retire by rotation 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

            1. เลือกกรรมการทัง้ชุด 
                       Vote for all the nominated candidates as a whole.  

                   □ เหน็ดว้ย  ........................ เสียง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                        Approve                     Votes       Disapprove                     Votes       Abstain                        Votes   
                 
            2. เลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 
                   Vote for an individual nominee. 

1. พลเอก จรลั กลุละวณิชย ์
      Gen. Charan Kullavanijaya 

                           □ เห็นดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                      Votes       Disapprove                     Votes       Abstain                        Votes                   

2. นายประกิต ประทีปะเสน 
Mr. Prakit Pradipasen 

                           □ เห็นดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                       Votes       Disapprove                    Votes      Abstain                         Votes     

3. นายยรรยง เมธาพาณิชย ์
      Mr. Yanyong Maethapanich 

                           □ เห็นดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                      Votes       Disapprove                     Votes      Abstain                         Votes  

4. พลตรี พชัร รตัตกลุ 
Maj. Gen. Patchara Rattakul 

                           □ เห็นดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                       Votes       Disapprove                    Votes      Abstain                         Votes     
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วาระท่ี  6 

 
 
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
          เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
              Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes                     
 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and determination of audit fee for the year 2021   

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
           เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes    
             

วาระท่ี  8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 8 Other issues (if any)  
 
4. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอืเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this 
Proxy Form. 
 
 
 
 

ลงชื่อ / Signature                                                       ผูม้อบฉันทะ /  Proxy Grantor                    
 
 
ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉันทะ /  Proxy Holder 
 
 

                    ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉันทะ /  Proxy Holder     
         
 

ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉันทะ /  Proxy Holder      
 
หมายเหต:ุ 
 Remarks:   
 

1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านว นหุ้นให ้  
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 
Attachment to Proxy Form B.   
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
Attachment to proxy Form B 

 
              การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 
              The proxy of the shareholder of HaadThip Public Company Limited 
  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งรเีจนซี่ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ 
สุขมุวทิ เลขที่ 1 ถนนสุขมุวทิ ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 

              In the Meeting of the 2021 Annual General Shareholder Meeting to be held on Monday, 26th April 2021 at 14:30 hours at Hyatt Regency 
Bangkok Sukhumvit Hotel, Regency Ballroom (5th floor), 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or on the date and at the place as 
may be postponed or changed. 
 

 
ระเบยีบวาระที่                                     เรื่อง    
Agenda Item                                      Subject     
                      เหน็ดว้ย                                           ไม่เหน็ดว้ย                                          งดออกเสยีง 
                          Approve                                              Disapprove                                            Abstain 
 

 
ระเบยีบวาระที่                                     เรื่อง    
Agenda Item                                      Subject     
                      เหน็ดว้ย                                           ไม่เหน็ดว้ย                                          งดออกเสยีง 
                          Approve                                              Disapprove                                            Abstain 
 

 
ระเบยีบวาระที่ ________________  เรื่อง               เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda Item                              Subject           To consider and approve the appointment of new directors. (Continued) 
  
 

        ชื่อกรรมการ         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain       
                               
        ชื่อกรรมการ         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain   
                                     
        ชื่อกรรมการ         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain   
                                     
        ชื่อกรรมการ         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain   

 


