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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6   
Attachment 6 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

Proxy Form B 

 
 

 

เขยีนที ่............................................... 
                                                                                                                                                       Written at  

 

วนัที ่.............. เดอืน .................................... พ.ศ. ..................... 
                                                                                                                           Date            Month                              Year 
 

1. ขา้พเจา้ .............................................................................................................................   สญัชาต ิ..................................................................................... 
I / We                                                                                                            Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่........................................... ถนน ................................................................... ต าบล/แขวง ............................................................................... 
Address                                          Road                                                        Sub-District    
อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ................................................................. รหสัไปรษณยี ์........................................................................... 
District                                           Province                                                     Zip Code 

         

 

เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ของ 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. ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระได ้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) 

Hereby appoint (The shareholder may grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 5) 
 

  1.  นายประกติ ประทปีะเสน                 อายุ 80 ปี                            หรอื/or 

               Mr. Prakit Pradipasen                   Age 80 Years 

 ทีอ่ยู่เลขที ่58/1 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310                                            

        Resident at 58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310                                                                                                                                                  
     

       2. นายยรรยง เมธาพาณชิย ์                อายุ 56  ปี                        หรอื/or 

       Mr. Yanyong Maethapanich         Age 56 Years                                                                                  
ทีอ่ยู่เลขที ่ 38/10 ถนนประชารกัษ์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110     

       Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110    
       3. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อายุ .............. ปี                    หรอื / or          

      Mr. /Mrs. /Miss                                                               Age             Years 
 

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

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

อากรแสตมป์ 
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      4. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อายุ .............. ปี                    หรอื / or          
      Mr. /Mrs. /Miss                                                               Age             Years 
 

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

      อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณยี ์..........................................................................................  
             District                                            Province                                  Zip Code  
        
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ในวนัองัคารที ่26 
กรกฏาคม 2565 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Shareholder Meeting No. 1/2022 to be held on Tuesday, 
26th July 2022 at 14:30 hours by Electronic Means 
 

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

 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Shareholder Meeting for the year 2022. 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
            เหน็ดว้ย  .............................. เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย ......................... เสยีง      งดออกเสยีง  ...................... เสยีง 
                Approve                           Votes       Disapprove                     Votes         Abstain                         Votes               

 

วาระท่ี 2 

 

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัแผนการลงทุนและแผนการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

Agenda 2 To acknowledge the report from the Board of Directors in regards to company’s investment plan and business plan. 

(ระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง) 
(This agenda is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)  

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จ านวน 2 ท่าน 

Agenda 4 To consider and approve the increase of the directors of the Company and the appointment of 2 new directors. 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

            1. เลือกกรรมการทัง้ 2 ท่าน 
                       Vote for 2 nominated candidates.  

                   □ เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                        Approve                     Votes       Disapprove                     Votes       Abstain                        Votes   

            2. เลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 
                   Vote for an individual nominee. 

1. นายสวินท์ ชาติสวุรรณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      Mr. Swin Chatsuwan to be independent director and audit committee member of the Company 

                           □ เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                      Votes       Disapprove                     Votes       Abstain                        Votes                   
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2. นายปกรณ์ สุขมุ เป็นกรรมการ 

      Mr. Pakorn Sukhum to be director of the Company 

                           □ เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                       Votes       Disapprove                    Votes      Abstain                         Votes     

  

วาระท่ี  4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 4 Other matters, (if any)  
 
4. การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูก ต้อง 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. ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้้รบัมอบฉันทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 

 

กจิการใดทีผู่้รบัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะให้ ถือเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
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. 

 

 

 

 

ลงชือ่ / Signature                                                       ผูม้อบฉนัทะ /  Proxy Grantor                     

 

 

ลงชือ่ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 

 

 

                    ลงชือ่ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder     

         

 

ลงชือ่ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder      

 

หมายเหต:ุ 

 Remarks:   
 

1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้   
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. 
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3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


