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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7   

Attachment 7 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 

Proxy Form A 
 

 
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 ................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................................................................... 
District                                            Province                                                     Zip Code 
 

2. 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   
       
3. ขอมอบฉนัทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการอสิระ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) 

Hereby appoint (May grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 6) 
  1.  นายประกติ ประทปีะเสน                 อายุ 81 ปี                            หรอื/or 

               Mr. Prakit Pradipasen                   Age 81 Years 
 ทีอ่ยู่เลขที ่58/1 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310                                            

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

       2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์                 อายุ 57 ปี                        หรอื/or 
       Mr. Yanyong Maethapanich         Age 57 Years                                                                                  

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

      3. นายสวนิท ์ชาตสิุวรรณ                อายุ 60 ปี                        หรอื/or 
             Mr. Swin Chatsuwan              Age 60 Years                                                        

      ทีอ่ยู่เลขที ่1/43 หมู่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150                                                                                  
      Resident at 1/43 Moo 5, Lat Sawai, Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150        
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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 ........................................... รหสัไปรษณีย ์..........................................................................................  
             District                                            Province                                  Zip Code  
 
     5. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อาย ุ.............. ปี                            หรือ / or          

      Mr. /Mrs. /Miss                                                                        Age                    Years 
 

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

      อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์.............................................................................................  
               District                                                    Province                                         Zip Code  
        
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวนัศุกร์ที่ 21 
เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. จดัประชุมในรปูแบบระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ หอ้งบอลรมู 1 ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี ่กรุงเทพฯ 
สุขมุวทิ เลขที ่1 ถนนสุขมุวทิ ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Shareholder Meeting to be held on Friday, 21st April 2023   
at 14:00 hours via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM) at Ballroom 1 (5 th floor), the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, 1 Sukhumvit Soi 13 
Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110, Thailand 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

ลงชื่อ / Signature                                                       ผูม้อบฉนัทะ /  Proxy Grantor 
                                  

ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 
                                  

ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 
                                  

ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 
                                  
หมายเหตุ: 
Remark: 
 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง 
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. ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนที่ถือไวไ้ด ้
A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant parties shares. 


