
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่                                      
Shareholder registration number Written at               
 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date  Month Year 
 
(1) ขาพเจา สัญชาต ิ   อยูเลขที่  ซอย   
 I/We  nationality residing/located at no.   Soi 
 ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จังหวัด   รหัสไปรษณีย  
 Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet Province    Postal Code 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of  shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
 หุนสามัญ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes  
 หุนบุริมสิทธ ิ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

   preference share shares and have the rights to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ป อยูบานเลขที ่            
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ      
Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
Province  Postal Code                             
หรือ/Or 

ช่ือ                                                         อายุ           ป อยูบานเลขที ่       
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ      
Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
Province  Postal Code                             
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 ดร. ถกล นันธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรือ/Or 
 ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส  Dr. Sothitorn  Mallikamas หรือ/Or 
 นางสาว วรนุช สุไพบูลยพพิัฒน  Miss Voranuch  Supaibulpipat 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of 
the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม
สามารถเขาประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 
เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 

เวลา 14.00 น .ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ ตั้งอยูเลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. 
at Parichart Hall 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่    
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
Enclosure 2 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
Agenda no. 1 To consider and adopt minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 6125  

Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 
Agenda no. 3 To consider approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 6125  
Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda no. 5 To consider approve election of directors to replace those due to retire by rotation 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2256  
Agenda no. 6  To consider approve remuneration for Board of Director and Board Committees for 2019 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 6225  
Agenda no. 7 To consider approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2019 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับบริษัทฯ  
Agenda no. 8 To consider approve appointment of the amendments / additions of the Company’s Articles of Association 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
Agenda no. 9 To consider approve appointment of the amendments and additions to the Company's objectives 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขและเพิ่มเติม
วัตถุประสงคของบริษัทฯ 

Agenda no. 10 To consider approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the 
amendments and additions to the Company’s objectives 

  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
Agenda no.11 Other matters (if any) 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 

the vote cast by the shareholder. 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or 
addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ 
ตั้งอยูเลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip 
Sovereign Hotel Bangkok, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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