
    Attachment 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

                                                                                            

 

Page 1 of 6 

 

Proxy Form B 

 

Shareholder’s Registration 

 

Written at 

Date                  Month                                   Year 

I / WE                           Nationality 

Resides at                                Road         Tambol/Khwaeng 

Amphoe/Khet                                                                Province           Postal Code 

 

Being a shareholder of Sahamitr Pressure Container Public CO.,LTD 

holding the total amount of             shares, and having the right to vote equal to                                             votes as follows: 

 ordinary share                                                    shares, having the right to vote equal to                                                                         votes, 

 preference share                                shares, having the right to vote equal to                                                votes, 

Hereby appoint 

 

 Age                                   Years 

 

 Resides at             Road         Tambol/Khwaeng 

Amphoe/Khet                                                                 Province       Postal Code 

 

 Age                                   Years 

 

 Resides at             Road  Bangkhunthien-Chaitalay     Tambol/Khwaeng            Samaedam 

Amphoe/Khet                  Bangkhunthien                       Province Bangkok      Postal Code                

 

นายวินยั วิทวสัการเวช 69 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี .................................................................... 

                                                                        

       วนัท่ี.................. เดือน........................ พ.ศ............. 

                                    

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................................... สัญชาติ................................... 

  

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน.............................................................ตาํบล/ แขวง................................................. 

 

อาํเภอ/ เขต............................................. จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน)  

 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ..................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสียง ดงัน้ี 

 

หุน้สามญั..................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................. เสียง 

                     

 หุน้บุริมสิทธิ.............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 

...............................................................................................................................อาย ุ....................... ปี 
 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน.............................................................ตาํบล/ แขวง................................................. 

  

อาํเภอ/ เขต............................................. จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

 

...............................................................................................................................อาย ุ....................... ปี 
 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน.............................................................ตาํบล/ แขวง................................................. 

  

อาํเภอ/ เขต............................................. จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

 

บางขนุเทียน-ชายทะเล แสมดาํ 

บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

MR. VINAI VITTAVASGARNVEJ 
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 Age                                   Years 

 

 Resides at             Road                  Bangkhunthien-Chaitalay      Tambol/Khwaeng                Samaedam 

Amphoe/Khet                Bangkhunthien                          Province Bangkok      Postal Code 

 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

           (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 
           (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                      Disapprove                        Abstain 

           (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 

           (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                      Disapprove                        Abstain 

Agenda No.2                To certify the minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on March 29, 2019 

Agenda No.4                  To approve the Company's Audited financial statement for the year ended December 31, 2019 

 

           (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 

Agenda No.5        To consider and approve the Dividend Payment from the net profit of 2019 

 

47 
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รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก         .........................................................................................................................อาย ุ....................... ปี 
  

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน.............................................................ตาํบล/ แขวง................................................. 

  

อาํเภอ/ เขต............................................. จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนน

พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

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 

Infinity room, 7th floor, Aetas Lumpini Hotel, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120, Thailand. Such other time and place as may be adjourned or 

changed 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                               

วาระที่ 2              พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

         

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                     

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

  

บางขนุเทียน-ชายทะเล แสมดาํ 

บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

Associate Professor Dr. JADE DONAVANIK  
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           (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 

         (b)      To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

Vote for each nominated director individually 

Director’s name  :        Mrs. Patama Laowong 

 Approve                                    Disapprove                                     Abstain 

 Approve                                    Disapprove                                     Abstain 

 Approve                                    Disapprove                                     Abstain 

Director’s name :         Mr. Tanadit Charoenchan 

 

Director’s name :         Mrs. Werawan Boonkwan 

 Agenda No.7  To consider and approve the director remunerations for the year 2020 

(a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                       Disapprove                        Abstain 

Agenda No.6 To elect directors to replace the existing directors who retired by rotation 

           (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                      Disapprove                        Abstain 

Vote for all the nominated directors as a whole or 

 Approve                                    Disapprove                                     Abstain 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                     

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6  พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 (ข)  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ 
 

             เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

 

 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

1. ช่ือกรรมการ: นางปัทมา  เลา้วงษ ์

 

               เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

        

2. ช่ือกรรมการ:   นางวีระวรรณ  บุญขวญั 

 

         เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

          

3. ช่ือกรรมการ:      นายธนฑิต  เจริญจนัทร์ 

 

                                      เห็นดว้ย                      ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563                                     
                              

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
           

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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Agenda No.8 To appoint the auditors and approve the remuneration for the year 2020 

(a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                       Disapprove                        Abstain 

Agenda No.9 Other agendas (If any) 

 

(a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                       Disapprove                        Abstain 

 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2563 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

           

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

           

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การ 

ลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้                                                   

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the 

Company’s shareholders.  

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี   

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได ้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร    

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider 

and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ 

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ                                                                                

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. 
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ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูม้อบฉนัทะ / Shareholder                                                   

(.................................................................) 

 

ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy                                                   

(.................................................................) 

 

ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy                                                   

(.................................................................) 

 

ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy                                                   

(.................................................................) 
 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Attachment 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

                                                                                            

 

Page 6 of 6 

 

 REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 

A proxy is granted by a shareholder of Sahamitr Pressure Container Public Company Limited 

 

Agenda No.             Re : 

 

(a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                       Disapprove                        Abstain 

(a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                       Disapprove                        Abstain 

(a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 Approve                       Disapprove                        Abstain 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั สหมิตรถงัแก๊สจาํกดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2020  at 14.00 hours, at Infinity room, 7th floor, Aetas Lumpini Hotel, 1030/4 Rama 4 Road, 

Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120, Thailand. Such other time and place as may be adjourned or changed 

 

วาระท่ี……… เร่ือง............................................................................................................................................ 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

           

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  

 

วาระท่ี……… เร่ือง............................................................................................................................................ 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

           

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี……… เร่ือง............................................................................................................................................ 
 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

           

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 


