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การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด ์
คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธปัิตย์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
หรอืพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2019 at 10.30 a.m. at Grand 
Convention Hall B, 8th floor, Lee Gardens Plaza Hotel, 29 Prachathipat Road, Hadyai District, Songkhla 
Province, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 

 วาระที ่.............................. เรือ่ง ......................................................................................................... 
     Agenda          Subject 

 (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             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง        เสยีง 
Approve             Votes      Disapprove           Votes       Abstain            Votes  
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 เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง        เสยีง 
Approve             Votes      Disapprove           Votes       Abstain            Votes  
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 วาระที ่.............................. เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ(ต่อ) 
       Agenda          Approve of the election of directors (continued) 

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
  Name of Director 

 เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง        เสยีง 
Approve             Votes      Disapprove           Votes       Abstain            Votes  

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
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ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
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