
                                                                                  

 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy Form B 

เขยีนที.่........................................... 
             Written at 
             วนัที ่............... เดอืน ............... พ.ศ. .............. 
             Date             Month               Year 
 (1)  ขา้พเจา้ ................................................................................ สญัชาต ิ.................................................  

      I / We                                                                     Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่........................................ ถนน ............................................ ต าบล / แขวง........................................ 
Residing at                                    Road                                      Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั .................................   รหสัไปรษณีย.์............................................ 
Amphur / Khet                               Province                             Postal Code       
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)   
             Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of                      shares and having the right to vote equal to         votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                  votes    
หุน้บุรมิสทิธ ิ....................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................. เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                  votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ....................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                                age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                Road                       Tambol / Subdistrict             Amphur / District                                             
จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย ์..........................หรอื 
Province                            Postal Code                       or    
 (2)  ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                                age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                       Tambol / Subdistrict             Amphur / District                                             
จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย ์.......................... หรอื 
Province                            Postal Code                        or 
 (3) ......................................................................................................   อายุ ...................... ปี 
                                 age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                       Tambol / Subdistrict             Amphur / District                                             
จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย ์.......................... 
Province                            Postal Code       

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
affix stamp duty of Baht 20  



    
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ในวนัพุธที ่6 พฤศจกิายน 2562 เวลา 
10.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธปัิตย์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Wednesday, 6 November 2019 at 10.30 a.m. at Grand Convention 
Hall B, 8th floor, Lee Gardens Plaza Hotel, 29 Prachathipat Road, Hatyai, Songkhla Province, or such other 
date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 

เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of 

Shareholders, convened on 30 April 2019. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
        Approve       Disapprove      Abstain 
 

 วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรงัโกลฟส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ 
STGT และบรษิทัย่อยของ STGT (“โครงการ STGT ESOP”) 

     Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of the newly-issued ordinary 
shares of Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited (STGT) to the 
directors, executives, and/or employees of STGT and STGT’s subsidiaries (STGT 
ESOP) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
                (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 
 
 
 
 
 
   



    
 

 วาระที ่3    พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
                       Agenda 3 Other matters (if any) 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
      Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention 
expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as 
the shareholder. 
 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

    In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly 
specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those 
specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

  For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 
intentions expressed in this Proxy Form. 
 
 

    ลงชื่อ / Signed.................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
            (..................................................) 
 
 

    ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (..................................................) 
 
 

    ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (..................................................) 
 
 

    ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (..................................................) 



    
 

หมายเหตุ /Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่การแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 
 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 
 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment 
to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s). 


