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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขียนที่ ................................................... 
       Written at 

วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. .............. 
       Date             Month               Year 
 

 (1) ข้าพเจ้า .............................................................................................. สัญชาติ..............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยู่บ้านเลขที่ ..................................... ถนน .................................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์.......................................... 
Amphur / Khet                             Province                                Postal Code    
 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)         
                 Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited.  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ...........................เสียงดังนี ้ 
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to  votes as follows: 
หุ้นสามัญ ....................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................  เสียง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุ้นบุริมสิทธิ .................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................  เสียง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให้    
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                   years 
อยู่บ้านเลขที่ ................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จังหวัด ...................................     รหัสไปรษณยี์ ........................ หรือ 
Province                               Postal Code                      or   
 (2) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                    years 
อยู่บ้านเลขที่ ................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จังหวัด ...................................    รหัสไปรษณีย ์..........................  หรือ 
Province                              Postal Code                         or 
 (3) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยู่บ้านเลขที่ ................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng            Amphur / Khet                                             
จังหวัด ...................................     รหัสไปรษณีย์ .......................... 
Province                               Postal Code       



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2558 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf 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. 

 
 กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves. 
 
     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต/ุ Remarks   
ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 


