
 
 

สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ทุ่งสองหอ้ง หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

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

นายยทุธ  วรฉตัรธาร   73 473/12 ซอยพฒันาการ 30 พฒันาการ 

  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคตัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

Proxy Form C.                   (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 

 

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 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 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 

 

(2.) 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             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             years, residing at       Road 

  ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................... 
  Tanbol/Kweng       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 
 

 
 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล  าดบัท่ี 8 



 
 

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 Hotel at Grand Ballroom, 57 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, 
Bangkok, 10330. 
 

(3.) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 

    หุน้สามญั ..............................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.........................................เสียง 
     ordinary share                                            shares in total which are entitled to cast                                 vote 

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

(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 2563 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 
Agenda 1  To certify the Minutes of the 2020 Annual General Shareholders Meeting of Shareholders on July 27, 2020 
 

   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  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
Agenda 2   To acknowledge the Board’s report on the company’s last performance. 
 
 

 วาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
 No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

Agenda 3  To approve the Statements of financial position and Statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 
December 31, 2020 

 

   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 าไรประจ าปี 2563 และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท 
Agenda 4   To approve to consider the allocation of profit for Year 2020 and distribution of dividend to shareholders at 0.035 baht 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 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 5   To approve to consider to elect directors in replacement of those who are retired by rotation. 
 

   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: 

  การแตง่ตั้งกรรมการทั้งชุด 
   The appointment of all directors 
 

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

การกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 

1. นายวทิิต  ลีนุตพงษ ์
Mr. Vithit  Leenutapphong 

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

2. นางเสาวคุณ  ครุจิตร 
Mrs. Sauwakun  Karuchit 

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

3. นายสุชิน  รัตนศิริวไิล 
Mr. Suchin  Ratanasiriwilai 

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

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  
Agenda 6   To consider 2021 remuneration for Director of the Board. 
 

   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 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
Agenda 7 To consider the appointment of Auditor and Auditor Fee for The Year 2021 
 

    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  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3.   
Agent 8 To consider and approval the amendment of Objectives of the Company and amend of Article 3 in the Memorandum of Association. 
 

    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 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั 
Agent 9 To consider and approve the amendment of the company’s Articles of Association. 
 

    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  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
511,059,650.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ท่ีย ังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 364,319,946 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agent 10      To consider and approval the reduction of the company’s registered capital by 182,159,973 bath from the existing registered capital of 
511,059,650.50 baht to the new registered capital of 328,899,677.50 baht by cutting the 364,319,946  unissued company’s ordinary 
shares with a par value of 0.50 baht 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 11   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agent 11      To consider and approve the amendment of Article 4 in the Memorandum of Association to be in line with the reduction 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 12   พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 182,159,973 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 511,059,650.50 บาท                   
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 364,319,946 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agent 12     To consider and approve the increase of the company’s registered capital under the General Mandate by 182,159,973 baht from the 
existing registered capital of 328,899,677.50 baht to the new registered capital of 511,059,650.50 baht by issuing 364,319,946 newly 
issued ordinary shares with a par value of 0.50 baht 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 13   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agent 13       To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase 

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 14   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
364,319,946 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agenda 14   To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount of not exceeding 
364,319,946 shares with a par value of 0.50 baht 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 15   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
Agenda 15     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 หรือในกรณีท่ี  
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ 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. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)                      

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1.) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น                 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้ 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ                      

มอบฉนัทะตามแนบ 
Remarks 
1. Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1.) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2.) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. 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. 

4. A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares as specified in clause (2) above. 
5. In case, if here are any additional agendas, the gantor is free to add any information which is not addressed in the attachment to the proxy form. 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment to Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ ากัด  (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู ้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  
 A proxy is granted by a shareholder of Sahathai Terminal Public Company Limited For statutory meeting/Annual General 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. 
 

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 


