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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                      
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date  Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ   อยูเ่ลขที่  ซอย   
 I/We  nationality residing/located at no.   Soi 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet Province    Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม             หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of  shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
 หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes  
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

   preference share shares and have the rights to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่            

Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road Tambol/Sub-district   Amphur/District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province  Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่       
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road Tambol/Sub-district   Amphur/District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province  Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบรษัิท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 ดร. ถกล นนัธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรือ/or 
 นาย ประเสรฐิ ดีจงกิจ  Mr. Prasert Deejongkit 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 5 of the Notice of 
the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเขา้ประชมุ 
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. 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 เมษำยน 2565 
เวลำ 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส ์จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 559 ซอยศูนยวิ์จัย 4 ถนนพระรำม 9 แขวง
บำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 25, 
2022 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 
Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง    
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

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

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
Attachment 2 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

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

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 
Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 
Agenda no. 2 To Acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda no. 3 To consider approve the Consolidated Financial Statement and Separated Financial Statements for the year ended 

December 31, 2021 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรก ำหนดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564 
Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and dividend payment for the 2021 operating results 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
Agenda no. 5 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2022 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of New Director 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2565 
Agenda no. 7 To consider approve the 2022 remuneration for Board of Director and Board-Committees 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
Agenda no. 8 To consider approve the 2022 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda no.9 Other matters (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท หำญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส ์จ ำกดั (มหำชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชัน้ 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จ  ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศนูยว์ิจยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 25, 2022 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering 
Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.  

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 


