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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ )
(For Foreign Shareholders appointing Custodian in Thailand)

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

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ..............................................................................
Acting as the custodian for

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ 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,

(2) 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
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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

Postal Code

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 ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 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 10150หรื 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

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

shares, having the right to vote equal to

votes,

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

shares, having the right to vote equal to

รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด................................................เสี ยง

Total entitled vote

Votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
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วาระที่ 2

Agenda No.2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
To certify the minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on March 29, 2019

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 4

Agenda No.4

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To approve the Company's Audited financial statement for the year ended December 31, 2019

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 5

Agenda No.5

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562

To consider and approve the Dividend Payment from the net profit of 2019

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 6

Agenda No.6

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To elect directors to replace the existing directors who retired by rotation

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

(ข) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรื อ

Vote for all the nominated directors as a whole or

เห็Approve
นด้วย

ไม่
เห็นด้วย
Disapprove
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การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually

1.

ชื่อกรรมการ:

Director’s name :

นางปัทมา เล้าวงษ์
Mrs. Patama Laowong

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย
Disapprove

Approve

2.

ชื่อกรรมการ:
Director’s name :

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

Mrs. Werawan Boonkwan

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

3.

ชื่อกรรมการ:
Director’s name :

Abstain

นายธนฑิต เจริ ญจันทร์
Mr. Tanadit Charoenchan

Approve

วาระที่ 7

งดออกเสี ยง

Disapprove

เห็นด้วย
Agenda No.7

งดออกเสี ยง

Abstain

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

To consider and approve the director remunerations for the year 2020

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 8

Agenda No.8

ไม่
เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2563
To appoint the auditors and approve the remuneration for the year 2020

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่
เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain
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วาระที่ 9

Agenda No.9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

Other agendas (If any)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม 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 / REMARK
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper

2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:

(ก) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นให้คสั โตเดียน(Custodian)เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(ข) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. 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.

4. 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.

5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided.
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
Attachment 1

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สหมิตรถังแก๊สจํากัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอย
เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of 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

วาระที่……… เรื่ อง............................................................................................................................................
Agenda No.

Re :

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสี ยง

votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสี ยง

votes

งดออกเสี ยง
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่……… เรื่ อง............................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสี ยง

votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสี ยง

votes

งดออกเสี ยง
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่……… เรื่ อง............................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

เสี ยง
votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove
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เสี ยง
votes

งดออกเสี ยง
Abstain

เสี ยง
votes

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
Attachment 1

วาระที่……………………. เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No.

Re: To appoint directors

ชื่อ…………………………………………………………………………………………….……………
Name

เห็นด้วย ……………….เสี ยง

Approve

votes

ไม่เห็นด้วย …………………เสี ยง
Disapprove

votes

งดออกเสี ยง………..………เสี ยง
Abstain

votes

ชื่อ…………………………………………………………………………………………….……………
Name

เห็นด้วย ……………….เสี ยง

Approve

votes

ไม่เห็นด้วย …………………เสี ยง
Disapprove

votes

งดออกเสี ยง………..………เสี ยง
Abstain

votes

ชื่อ…………………………………………………………………………………………….……………
Name

เห็นด้วย ……………….เสี ยง

Approve

votes

ไม่เห็นด้วย …………………เสี ยง
Disapprove

votes
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งดออกเสี ยง………..………เสี ยง
Abstain

votes

