
 
 

หน้า 1 ของ 2 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at        
        
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                                            สญัชาติ                อยู่เลขท่ี                                             ซอย        
 I/We     Nationality              Residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Sub-District                            District                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to         votes as follows 

   หุ้นสามญั                 หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั             เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to   votes  
   หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง 

     preference share                     shares   and have the rights to vote equal to              votes 
   
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
  1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยู่บ้านเลขท่ี    __ 

Name                                       age                   years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง         อําเภอ__________ __ ___ 

Road                                      Sub-District                        District 

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 

Province                                 Postal Code                

               
 หรือ/Or 
 
ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยู่บ้านเลขท่ี    __ 

Name                                        age                  years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบลแขวง/        อําเภอ__________ __ ___ 

Road                                      Sub-District                           District 

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 

Province                                 Postal Code                              

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 

Anyone of these persons 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 

Enclosure 10 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นาย สมบรูณ์ มณีนาวา Mr. Somboon Manenava  

 นาย ศิริชยั โตวริิยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate 

 นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or 

 นาย มงคล เหลา่วรพงศ์ Mr. Mongkon Laoworapong 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอ่ืนเป็นผู้ รับ
มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560) 
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 
6 of the Invitation of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders). 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 
ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 at 
2.30 p.m. at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaeng petch 6 Road, Talat Bang Khen Sub-district, Lak-si District, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหต/ุRemarks 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่ 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 


