
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment of Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือพึงจะ
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2015 at 10.30 a.m. at Grand 
Ballroom 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. 
 

 วาระที่ .............................. เรื่อง ......................................................................................................... 
     Agenda          Subject 

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

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
                             

   วาระที่ .............................. เรื่อง .......................................................................................................... 
       Agenda                Subject 

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

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 

 วาระที่ .............................. เรื่อง ............................................................................................................. 
     Agenda          Subject 

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

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 
 



 

 
 วาระที่ .............................. เรื่อง ....................................................................................................... 
      Agenda                        Subject 

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

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 
 วาระที่ .............................. เรื่อง ............................................................................................................... 
     Agenda           Subject 

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

appropriate in all respects. 
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
 

 วาระที่ .............................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
       Agenda          Approve of the election of directors (continued)  

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

  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
 
 



 

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

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain 
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain 
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain 
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

 Name of Director 
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain 


