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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

เขียนที่ ....................................................................

Written at

Shareholder’s Registration

วันที่.................. เดือน........................ พ.ศ.............
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................................... สัญชาติ...................................
I / WE

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน.............................................................ตําบล/ แขวง.................................................
Resides at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/ เขต............................................. จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................
Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Sahamitr Pressure Container Public CO., LTD

โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม ..................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุน้ สามัญ..................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................. เสี ยง
ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุน้ บุริมสิ ทธิ.............................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสี ยง
preference share

shares, having the right to vote equal to

votes,

(1) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

...............................................................................................................................อายุ ....................... ปี
Age

Years

อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน.............................................................ตําบล/ แขวง.................................................
Resides at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/ เขต............................................. จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

นายวินยั วิทวัสการเวช
69
...............................................................................................................................อายุ
.......................
ปี
Age
Years
MR. VINAI VITTAVASGARNVEJ

92
บางขุนเทียน-ชายทะเล
แสมดํา
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน.............................................................ตํ
าบล/ แขวง.................................................
Resides at

Road

Bangkhunthien-Chaitalay

Tambol/Khwaeng

Samaedam

บางขุนเทียน
กรุ งเทพฯ
10150
อําเภอ/ เขต.............................................
จังหวัด...........................................รหั
สไปรษณี ย.์ ..............................................
Amphoe/Khet

Bangkhunthien

Province

Bangkok
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รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิ ก
47
............................................................................................................................อายุ
......................
ปี
Age

Associate Professor Dr. JADE DONAVANIK

Years

แสมดํา
บางขุนเทียน-ชายทะเล
92
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน.............................................................ตํ
าบล/ แขวง.................................................
Resides at

Road

Bangkhunthien-Chaitalay

Tambol/Khwaeng

Samaedam

10150
กรุ งเทพฯ
บางขุนเทียน
อําเภอ/ เขต.............................................
จังหวัด...........................................รหั
สไปรษณี ย.์ ..............................................

Amphoe/Khet

Bangkhunthien

Province

Bangkok

Postal Code

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 92
ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders on March 31, 2020 at 14.00 hours, at the
Head Office of Sahamitr Pressure Container Public Company Limited. 92 Soi Thientalay 7(4thIntersection), Bangkhuntien-Chaitalay Road, Samaedam, Bangkhuntien,
Bangkok 10150, Thailand. Such other time and place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall
be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้ อบฉันทะ / Shareholder
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(.................................................................)
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many
proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
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