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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขยีนที ่................................................... 
       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั .......................................  รหสัไปรษณีย.์......................................... 
Amphur / Khet                             Province                                Postal Code    
 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)         
                 Being a shareholder of Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited.  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสยีงดงันี้  
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                   years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั ...................................     รหสัไปรษณยี ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   
  
  2)    นางอุณากร พฤฒธิาดา  อายุ 63 ปี 
      Mrs. Unakorn Phruithithada age 63 years 
อยู่บา้นเลขที ่72 ซอยสาทร 11 แยก 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Residing at No. 72 Soi Sathorn 11 Yak 13, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 
 

 3)    พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน อายุ 62 ปี 
      Gen. Bundit  Boonyapan age 62 years 
อยู่บา้นเลขที ่26 ถนนอฐัมติร ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
Residing at No. 26 Attamit Road, Paknam Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10270 
 
 
 



 

 

 4)    ศ.คลนิิก นพ. สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ อายุ 61 ปี 
      Clinical Prof. Dr. Sarana Boonbaichaiyapruck age 61 years 
อยู่บา้นเลขที ่189/20 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230  
Residing at No. 189/20 Pradit Manutham Road, Ladprao, Bangkok 10230 
 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัที ่2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์บ ี
ชัน้ 8 โรงแรมลกีาร์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธปัิตย์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หรอืที่จะพงึเลื่อนไป 
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders on 2 April 2021 at 09.30 a.m. at Grand Convention Hall B, 8th floor, Lee Gardens 
Plaza Hotel, No. 29, Prachathipat Road, Amphur Hat Yai, Songkhla Province, or such other date, time and 
place as the Meeting may be adjourned. 

 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 

 
หมายเหตุ/ Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. 


