สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9

วิ ธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิ ทธิ การเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
วิ ธีการมอบฉันทะ
1.

บริษัทฯ ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกเสียงลงคะแนนแทน
ดังนี้
-

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึง่ เป็ นแบบทัวไป
่ ทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน

-

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ทีต่ ้องการมอบฉันทะไว้ชดั เจนและตายตัว
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6

-

หนั งสือ มอบฉั น ทะแบบ ค. ที่กํ าหนดไว้เฉพาะกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น เป็ น ผู้ลงทุ น ต่ างประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
2.

ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ เว้นแต่ผถู้ อื หุน้
ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

3.

ผู้ถือหุ้น ที่ม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉัน ทะแต่ เพี ย งรายเดีย วเป็ น ผู้เข้าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ รวมทัง้ ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าและลงวันที่ทําหนังสือมอบ
ฉันทะ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ดังกล่าว

5.

การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตน
-

กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ สามารถจัด ส่งหนังสือมอบฉัน ทะพร้อมเอกสาร
ประกอบมายังบริษทั ฯ โดยไม่ตอ้ งต้องยื่นแบบคําร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุม (e-Request)

-

กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น ต้องดําเนินการยื่นแบบคําร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุม (e-Request) ซึ่ง
มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10

ทัง้ นี้ การมอบฉันทะตามข้างต้น ผูถ้ อื หุน้ ต้องนําส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมาถึงบริษทั ฯ
ทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่ขา้ งล่างนี้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “เลขานุการบริษทั ”
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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เอกสารหลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1

กรณี ผู้ถือ หุ้น เข้า ประชุ ม ด้ว ยตนเองให้แ สดงเอกสารที่ส่ว นราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูป ถ่ า ยของ
ผูถ้ อื หุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมี
การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย

1.2

กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(ก) หนั งสือ มอบฉัน ทะแบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่งได้ก รอกข้อ ความถู ก ต้อ งครบถ้ว นและลงลายมือ ชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และ
(ค) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
2.1

กรณีผแู้ ทนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับ รอง
สําเนาถูก ต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทัง้ ประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้
เห็ น ว่ า ผู้แ ทนนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง เป็ นผู้เข้า ร่ ว มประชุ ม มีอํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติบุ ค คลซึ่ ง เป็ น
ผูถ้ อื หุน้

2.2

กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนั งสือ มอบฉัน ทะแบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่งได้ก รอกข้อความถู ก ต้อ งครบถ้ว นและลงลายมือ ชื่อ
ผู้ม อบฉัน ทะและผู้รบั มอบฉัน ทะ พร้อมติด อากรแสตมป์ 20 บาท และประทับ ตรานิติบุ คคล
(ถ้ามี) และ
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับ รอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทัง้ ประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) และ หนังสือมอบอํานาจ
(ถ้ า มี ) ทัง้ นี้ เอกสารต้ อ งมี ข้อ ความแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ลงนามในหนั ง สือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ และ
(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และ
(ง) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิ ได้มสี ญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือ
ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
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4.

(ก)

หนั งสือรับ รองการเป็ น นิติบุ ค คลนั น้ เป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุค คลนั น้
ตัง้ อยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพ ับบลิค หรือหน่ วยงานราชการ
ทีม่ อี ํานาจไม่เกิน 1 ปี ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิตบิ ุคคล ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ ผูม้ อี ํานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล และเงือ่ นไข หรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ

(ข)

เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อมทัง้ ประทับตราสําคัญ (ถ้ามี)

กรณี ผ้ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น
(ก)

เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3 ข้างต้น

(ข)

หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ค)

หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1.

หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง

2.

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่ผรู้ บั มอบฉันทะ
จากคัสโตเดียน ซึง่ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)

3.

ในกรณีทผ่ี ู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ดังกล่าวพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ

4.

สําหรับวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระนัน้ บริษัทฯ จะจัดให้มกี าร
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล

5.

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําทันที และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ปี ระชุมทราบภายหลังการ
นับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ลง

6.

มติของทีป่ ระชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก)

กรณีปกติ มติของทีป่ ระชุมให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ข)

กรณีอ่นื ๆ ซึง่ มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กํา หนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุม
จะเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กํา หนด โดยบริษทั ฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้าย
ของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

(ค)

หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

(ง)

ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนนัน้
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
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