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วิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส าหรบัการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

วิธีการมอบฉันทะ  

1. บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรอืมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน 
ดงันี้ 

- หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบทัว่ไป ทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น 

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ทีต่้องการมอบฉันทะไวช้ดัเจนและตายตวั 
ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบรษิัทฯ
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings  

2.  ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ เวน้แต่ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถใชห้นังสอื
มอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด ้

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ รวมทัง้ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าและลงวนัที่ทําหนังสอืมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะอํานวยความสะดวกในการจดัเตรยีมอากรแสตมป์ดงักล่าว 

5. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมแทนตน 

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถจดัส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
 ประกอบมายงับรษิทัฯ โดยไม่ตอ้งตอ้งยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อขอเขา้ร่วมประชุม (e-Request) 

- กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น ตอ้งดําเนินการยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อขอเขา้ร่วมประชุม (e-Request) ซึ่ง
มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10  

ทัง้นี้ การมอบฉันทะตามขา้งต้น ผูถ้อืหุน้ตอ้งนําส่งหนังสอืมอบฉันทะฉบบัจรงิและเอกสารประกอบมาถงึบรษิทัฯ 
ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ขา้งล่างน้ี ภายในวนัที ่1 เมษายน 2565 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) “เลขานุการบรษิทั” 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 17 หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

 

https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings


 

- 58 - 
 

เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ 
ผูถ้อืหุน้และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมี
การแกไ้ขชื่อ ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย 

 1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ     
 ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ข้างต้น 
 และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ 

(ค) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

 2.1 กรณีผูแ้ทนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

 (ก) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคลโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และ 

 (ข) สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรอง
  สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทัง้ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้
  เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น        
  ผูถ้อืหุน้  

 2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

 (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ     
  ผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุคคล  
  (ถา้ม)ี และ 

 (ข) สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรอง
  สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพรอ้มทัง้ประทบัตราสําคญั  (ถ้ามี) และ หนังสอืมอบอํานาจ 
  (ถ้ามี) ทัง้นี้  เอกสารต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ      
  มอบฉนัทะมอีํานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ และ 

 (ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
  ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ 

 (ง) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มสีญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหนํ้าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอื
ซึง่เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี้ 
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 (ก) หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลนัน้เป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้
  ตัง้อยู่ โดยหนังสือรบัรองดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจากโนตารพีับบลิค  หรอืหน่วยงานราชการ
  ทีม่อีํานาจไม่เกิน 1 ปี ทัง้นี้ จะต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อนิตบิุคคล ทีต่ัง้สํานักงานใหญ่ ผูม้อีํานาจ
  ลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล และเงือ่นไข หรอืขอ้จาํกดัอํานาจในการลงลายมอืชื่อ 

 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและ
  ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี 

4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
 ผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 

(ก)  เอกสารเช่นเดยีวกบัขอ้ 3 ขา้งตน้ 

(ข)  หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(ค)  หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 

1.  หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง 

2.  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงทางใดทางหนึ่งคอื เหน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได้ (เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะ
จากคสัโตเดยีน ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได)้ 

3.  ในกรณีทีผู่้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนน
ดงักล่าวพรอ้มกบัการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ  

4.  สําหรบัวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ บรษิัทฯ จะจดัให้มกีาร
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 

5.  การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะกระทําทนัท ีและจะแจ้งผลการนับคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบภายหลงัการ
นับคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ลง 

6.   มตขิองทีป่ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(ข) กรณีอื่นๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุม
จะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนด โดยบรษิทัฯ ไดร้ะบุการลงมตไิวต้อนทา้ย
ของแต่ละวาระการประชุมแลว้ 

(ค) หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  (ง) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะคนใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนนัน้
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 


