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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy Form C
เขียนที่ ...................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า .................................................................................................... สัญชาติ..............................
I / We
Nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ .......................... ถนน ..............................................ตาบล / แขวง.......................................
residing at
.
Road
Tambol / Khwaeng
อาเภอ / เขต ........................................ จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...................................................................
Acting as the Custodian for……………………………………………………………………………………………
ซึง่ 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 .................................
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
หุน้ บุรมิ สิทธิ ............................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................
Preferred share
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes
เสียง
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
(1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ
Province
Postal Code
or

(3) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ในวัน พุธที่ 6 พฤศจิกายน
2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้ อ งแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บี ชัน้ 8 โรงแรมลีก าร์เดนส์ พลาซ่ า เลขที่ 29 ถนน
ประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน 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. 1/2019 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.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant proxy in partial portions:
 หุน้ สามัญ..........................หุน้
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ......................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด.........................................เสียง
Total entitled vote…………………………………………………..votes
(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 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of
Shareholders, convened held on 30 April 2019.
 (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
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ ข องบริษัท ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
STGT และบริษทั ย่อยของ 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) 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
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 3 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
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ 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.
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไข
เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
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 the case that 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 appropriate in all respects.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื 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. หนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีท่ผี ู้ถือ หุ้น ที่ ปรากฏชื่อ ในทะเบีย นเป็ น ผู้ล งทุน ต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ค สั โตเดีย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing
a Custodian in Thailand.

2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 “เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุม” ในหนังสือเชิญประชุม
The documents attached to this Proxy Form shall be according to the details in Enclosure 4 “The Required Documents for
Attending the Shareholders Meeting” in the Invitation letter.
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ การแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.
5. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 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 C attached herewith to specify the additional agenda item(s).

