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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form B
เขียนที.่ ...........................................
Written at
วันที่ ............... เดือน ............... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................. สัญชาติ .................................................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ ........................................ ถนน ............................................ ตาบล / แขวง........................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อาเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย.์ ............................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited.
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
 หุน้ สามัญ ....................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ....................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) ชื่อ ............................................................................................ อายุ ...................... ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Subdistrict
Amphur / District
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ
Province
Postal Code
or
 (2) ชื่อ ............................................................................................ อายุ ...................... ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Subdistrict
Amphur / District
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ
Province
Postal Code
or
 (3) ชื่อ ............นายเกรียง ยรรยงดิลก............................................... อายุ ........84.............. ปี
Name Mr. Kriang Yanyongdilok
age
84
years
อยู่บา้ นเลขที่
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิน,ี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือ
Residing at
17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or

 (4) ชื่อ ............นายสมัชชา โพธิถาวร...............................................
์
อายุ ........79.............. ปี
Name Mr. Samacha Potavorn
age
79
years
อยู่บา้ นเลขที่
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิน,ี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือ
Residing at
17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or
 (5) ชื่อ ............นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ................................. อายุ ........68.............. ปี
Name Ms. Anusra Chittmittrapap
age
68
years
อยู่บา้ นเลขที่
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิน,ี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือ
Residing at
17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or
 (6) ชื่อ ............พลเอก ธนสร ป้ องอาณา………................................ อายุ ........66.............. ปี
Name Gen Thanasorn Pongarna
age
66
years
อยู่บา้ นเลขที่
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิน,ี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือ
Residing at
17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or
 (7) ชื่อ ............นายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์………................................... อายุ ........62.............. ปี
Name Mr. Thanatip Upattising
age
62
years
อยู่บา้ นเลขที่
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิน,ี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Residing at
17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดีย วเป็ นผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 มกราคม 2565
เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือทีจ่ ะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General
Meeting of Shareholders No. 1/2022 on 27 January 2022 at 2.30 p.m. through electronic media pursuant to
the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or on such other date, time and place as the Meeting
maybe adjourned.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
2 เมษายน 2564
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders held on 2 April 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
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 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ วงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพิม่ อีกจานวน 20,000 ล้านบาท
รวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
Agenda 2 To consider and approve the additional issuance and offering of debentures in an
amount of Baht 20,000 million, totaling not exceeding Baht 30,000 million
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
Agenda 3 To acknowledge the interim dividend payment
วาระนี้เป็ นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement and does not require the voting
 วาระที่ 4 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 4 Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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.
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(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ี
ทีป่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่ม เติม ข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้รบั มอบฉัน ทะมีสิท ธิพิจารณาและลงมติแ ทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามที่
เห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ /Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉัน ทะสามารถระบุเ พิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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).
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