
 
 

นายยทุธ  วรฉตัรธาร   69 473/12 ซอยพฒันาการ 30 พฒันาการ 

สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ทุ่งสองหอ้ง หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

นางวิไล  ฉทัทนัตรั์ศมี     64 67/30 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 9-1-12    - 

  
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

เขียนท่ี....................................................... 
           Written at 
 

วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ................... 
        Date     Month                                Year 
 
 
 

(1.) ขา้พเจา้............................................................................สญัชาติ..........................................อยูบ่า้นเลขท่ี................................... 
I/We        Nationality                Residing/Located No. 

ถนน...................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั........................................ 
Road              Tanbol/Kwaeng          Amphur/Khet   Province 
 

(2.) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน....................................................................................หุน้ 
Being shareholder of Sahathai Terminal Public Company Limited, holding                                     shares in total 

 

ทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี.................................................ใบหุน้เลขท่ี..............................................ถึงเลขท่ี............................................. 
Shareholders’ Registration No.             Scrip No.                  to  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสียง.............................................................ดงัน้ี 
Shares in total which are entitled to cast                                           votes as follows: 
 

- หุน้สามญั .........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................เสียง 
 ordinary shares                shares in total which are entitled to cast                  vote 

- หุน้บุริมสิทธ์ิ ....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................เสียง 
 preferred shares                shares in total which are entitled to cast                  vote 

 

(3.) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 

 

1. ช่ือ..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..........................................ถนน.............................. 
Name          age        year, residing at                        Road 

ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................... 
  Tanbol/Kwaeng        Amphur/Khet             Province               Postal Code 
 

2. ช่ือ..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี………...............................ถนน............................. 
Name         age        year, residing at                        Road 

  ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................... 
  Tanbol/Kwaeng       Amphur/Khet             Province             Postal Code 
 

3.     

3. ช่ือ..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี………...............................ถนน............................. 
Name         age              year, residing at                       Road 

  ต าบล/แขวง.................................อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Tanbol/Kwaeng    Amphur/Khet         Province       Postal Code 

 

 
 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล  าดบัท่ี 9 



 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2562 ในวนัเสาร์ท่ี 28 กันยายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 250          
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2019 to be held on 
Saturday, September 28, 2019 on 2.00 P.M. at Sheraton Grande Sukhumvit Holel at Ballroom, 250 Sukhumvit Road, Khlong Toei Subdistrict, 
Khlong Toei District, Bangkok, 10110 
 

(4.) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We authorize my/our proxy to cast the vote for me/us behalf at the above meeting in the following manners: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
Agenda 1  To certify the Minutes of the 2019 Annual General Shareholders Meeting of Shareholders on April 23, 2019. 
 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote      Abstain                          vote 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 299,000,000 บาท       
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 298,999,981 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 38 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agenda 2   To approve the reduce of the Company’s registered capital by Baht 19 from the existing registered capital of Baht 299,000,000 to 
Baht 298,999,981 By reducing the number of ordinary shares 38 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per 
share.   

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote      Abstain                          vote  
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนของบริษทั 
Agenda 3 To consider the appointment of the amendment of Article 4 of the company’s Memorandum of Association, in accordance with the 

decreasing of the company’s registered capital. 
 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote       Abstain        vote 
 

 
  



 
 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
Agenda 4   To consider the allotment of profit and the dividend payment. 
 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote       Abstain         vote 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 29,899,720 บาท จาก             
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 298,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ      
เพ่ิมทุนจ านวน 59,799,440 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agenda 5 To consider the appointment of the increasing of the company’s registered capital by Baht 29,899,720 from the existing registered 
capital of Baht 298,999,981 to Baht 328,899,701 by issuing 59,799,440 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per 
share. 

 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote      Abstain                          vote 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทั 
Agenda 6 To consider the appointment of the amendment of Article 4 of the company’s Memorandum of Association, in accordance with the 

increasing of the company’s registered capital. 
 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote       Abstain        vote 
 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
Agenda 7   To approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote       Abstain        vote 
 

 



 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 32 เพ่ือให้สอดคลอ้งตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ท่ี 21/2560 

Agenda 8  To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association Article 32  in order to comply with the order of the 
head of the National Council for Peace and Order 21/2560. 

 

     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote      Abstain        vote 
 

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัพิจารณาอนุมติัการขายคลงัสินคา้ เขตปลอดอากรให้กับบริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ ากัด (มหาชน)           
ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

Agenda 9   To consider and approve the related transactions of Sahathai Terminal Public Company Limited with Sahathai Steel Pipe Public 
Company Limited in the sale of the warehouse on the rented area. 

 

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote      Abstain        vote 
 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
Agent 10     To consider other matters (if any). 
 

(5.) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 
shareholder. 
 

(6.) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or resolved any 
matter other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast the 
votes on my/our behalf at its own discretion. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 
ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ
Signed (                                                                   ) Grantor  

   

    ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Grantee 



 
 

 
ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Grantee 

 
ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Grantee 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีถือไวไ้ด ้โดยให้ระบุคะแนนเสียงท่ีมอบ

ฉนัทะไวใ้หช้ดัเจน 
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได ้คือเห็นดว้ยบางส่วนก่ีเสียง ไม่เห็นดว้ยบางส่วนก่ีเสียง หรืองดออกเสียงก่ีเสียง 
Remarks 
1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions 

and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
2. A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares, but the number of votes granted must be clearly specified. 
3. A total number of votes can be divided and cast differently, i.e. certain number of votes for approved and/or disapproval, and/or abstention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment to Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2562 ในวนัเสาร์ท่ี 28 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 250           
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 A proxy is granted by a shareholder of Sahathai Terminal Public Company Limited For statutory meeting Extraordinary General Meeting 
No.1/2019 to be held on Saturday, September 28, 2019 on 2.00 P.M. at Sheraton Grande Sukhumvit Holel at Ballroom, 250 Sukhumvit Road, 
Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 
 

วาระท่ี ............................................................................................................................................................................................. 
Agenda ……………………………………………………………………………………………………………………… .........…................... 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote       Abstain        vote 
 

วาระท่ี ............................................................................................................................................................................................. 
Agenda …………………………………………………………………………………………………………… .........……………................... 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote       Abstain        vote 
 

วาระท่ี ............................................................................................................................................................................................. 
Agenda …………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย.............................เสียง ไม่เห็นดว้ย............................เสียง      งดออกเสียง............................เสียง 
 Approve              vote  Disapprove  vote      Abstain                vote 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ
Signed (                                                                   ) Grantor  

   

    ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Grantee 


