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Proxy Form A 

 

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 

 

E-mail                                                                           Mobile Phone no (for OTP).           

  

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

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 

 

(1) ขอมอบฉนัทะให้ 

 

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

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

  

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

 

อีเมล (E-mail)*.....................................................................เบอร์โทรศพัท ์(สาํหรับ OTP)*.............................................. 

 

หมายเหตุ โปรดกรอกขอ้มูลให้ถกูตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะช่องท่ีระบุเคร่ืองหมาย (*) มิเช่นนั้น บริษทัฯ จะไม่สามารถจดัส่งช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) 

รหสัผูใ้ชง้าน (Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่าน เพ่ือใชใ้นการเขา้สู่ระบบ (Log-in) การประชุมผูถ้ือหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ได ้

Note   Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password 

and OTP to you which necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM). 
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 Age                                   Years 

 

 Resides at             Road  Bangkhunthien-Chaitalay     Tambol/Khwaeng            Samaedam 

Amphoe/Khet                  Bangkhunthien                       Province Bangkok      Postal Code                

 

 Age                                   Years 

 

 Resides at             Road                  Bangkhunthien-Chaitalay      Tambol/Khwaeng                Samaedam 

Amphoe/Khet                Bangkhunthien                          Province Bangkok      Postal Code 

 

71 

92 

54 

92 

นายธนฑิต  เจริญจนัทร์ 

นายวินยั วิทวสัการเวช 

92 

 

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

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

  

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

 

 

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

  

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

  

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ สาํนกังานใหญ่ บริษทั สหมิตร

ถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on March 31, 2022 at 14.00 hours,  via 

electronic media at Sahamitr Pressure Container Public Company Limited (Head office). 92 Soi Thientalay 7(4thIntersection), Bangkhuntien-Chaitalay Road, Samaedam, 

Bangkhuntien, Bangkok 10150, Thailand. Such other time and place as may be adjourned or changed 

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. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

บางขนุเทียน-ชายทะเล แสมดาํ 

บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

บางขนุเทียน-ชายทะเล แสมดาํ 

บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

MR. TANADIT  CHAROENCHAN 

MR. VINAI  VITTAVASGARNVEJ 
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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. 


