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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
่
่
(แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ า่ ยและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า

I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

เดือน
Month

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ถนน
Road

พ.ศ.
Year
_____

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
_________ เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ_____
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564)
In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to
attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as
the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are
specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders).

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at
2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
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