
 
 
 
 
 

 
 

นายยทุธ  วรฉตัรธาร   73 473/12 ซอยพฒันาการ 30 พฒันาการ 

สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ทุ่งสองหอ้ง หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

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

  
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

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

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

 
ขา้พเจา้................................................................................สญัชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี................................... 
I/We                   Nationality               Residing/Located No. 
 

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

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.            Scirp No.                 to  
 

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

 

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                   
ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 57  ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Annual General Shareholders’ Meeting 2021 to be held on Thursday,                      
April 22, 2021 on 2.00 P.M. at The Okura Prestige Bangkok Holel at Grand Ballroom, 57 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, 
Bangkok, 10330. 
 
 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล  าดบัท่ี 8 



 
 
 
 
 

 
 

               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. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะเท่าจ านวนหุ้นท่ีถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ 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 severa l 

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, an d/or 

abstention. 


