บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ ในวันศุกร์ที่
9 กัน ยายน 2565 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการ
อิส ระของบริษ ัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนหรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND
TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001
www.shunthaiglove.com
Highly Intend To Reply Your Satisfaction…

SHUNTHAI

ที่ Inv-Out 032/2565
เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 (QR Code)
2. ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
3. หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. แบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
5. แบบแจ้ งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. ค.) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากาหนด
7. ข้ อมูลประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์ มคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565

ด้ วยคณะกรรมการ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ มีมติให้ จดั การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้จะจัดขึ ้นในรูปแบบการ
ประชุมผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสดจากห้ องประชุมบริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพร้ อมพันธ์ 2 ชัน้ 6 ห้ อง 608 ซอยลาดพร้ าว 3 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

รายละเอียด:
บริษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 และได้ จดั ทารายงานการ
ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุม ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึง่ ได้ จดั ทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3.(วั ต ถุ ป ระสงค์ ) โดยการเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจาหน่ ายไอนา้

รายละเอียด:
ด้ วยบริ ษัทมีเหตุจาเป็ นที่ต้องดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการ
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจาหน่ายไอน ้า เนื่องจากบริษัทมีหม้ อต้ มไอน ้าที่อยูร่ ะหว่างขอรับใบอนุญาต
จากกรมโรงงานอยู่จานวน 3 เครื่ อง แบ่งออกเป็ น หม้ อต้ มไอน ้า 7.5 ตัน จานวน 2 เครื่ อง และหม้ อต้ มไอน ้า 25 ตัน จานวน 1
เครื่ อง หม้ อต้ มไอน ้าทัง้ 3 เครื่ อง เป็ นส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน ้าและลดต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงในการ
1

ผลิตไอนา้ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการผลิตของบริ ษัท จึงมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรม
โรงงาน และจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตขยายโรงงาน และขอใบอนุญาตติดตั ้งเครื่ องจักรอย่างถูกต้ อง ไปในคราวเดียวกัน
อนึ่ง ในวาระดังกล่าวนี ้ ได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ในขณะ
นันที
้ ่ประชุมมีมติไม่อนุมตั ิ จึงมีความจาเป็ นที่บริษัทนากลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครัง้ หนึ่ง
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ จานวน 1 ข้ อ คือ
“ข้ อที่ 57. ประกอบกิจการและจาหน่ ายไอนา้ ”
เดิม
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริษทั มีจานวน 56 ข้ อ
ใหม่
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริษัท มีจานวน 57 ข้ อ
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริษัทฯ เป็ นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้ กรรมการผู้มี อานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ รวมทัง้ ผู้รั บมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
เป็ นผู้มีอานาจดาเนินการจดทะเบียนการแก้ ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3.
เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และมี อานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ นายทะเบียน ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียน
ดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ นาเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์)
โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจาหน่ายไอน ้า

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้ มีการพิจารณาเรื่ องอื่นๆนอกเหนือจาก
ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 จึงขอเรี ยนเชิญเข้ าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดย
บริษัทจะเริ่มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมตั ้งแต่เวลา 8:00 น. เป็ นต้ นไป
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

2

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์ โหลด
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูล ผ่ าน QR Code ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
สําหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึน้ ไป)
เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
1. สแกน ด้ วยการหันกล้ องมือถือไปที่รูป QR Code
2. หน้ าจอมือถือ จะมีลิ ้งค์ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูล
ประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้ น
สําหรับระบบ Android
เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
เปิ ด Line ในหน้ าหลัก เลือกค้ นหา  สแกน QR Code
หรื อ
เปิ ด Line ในหน้ าหลัก เลือกเพิ่มเพื่อน  เลือกคิวอาร์ โค้ ด  สแกน QR Code

สิ่ิงที่ส่งมาด้วย 2
สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 5

ข้้อบัังคัับของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
หมวดที่่� 4 การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	ข้้อ 24. คณะกรรมการต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ เป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีภี ายในสี่่เ� ดืือนนัับแต่่วันั สิ้้น� สุุด
รอบปีีทางบััญชีีของบริิษััท
การประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� คราวอื่่น� นอกจากวรรคหนึ่่ง� ให้้เรีียกว่่าการประชุุมวิสิ ามััญคณะกรรมการจะเรีียกประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้
เป็็นการประชุุมวิสิ ามััญเมื่่อ� ใดก็็ได้้สุุดแต่่เห็็นสมควร หรืือผู้้ถื� อื หุ้น�้ นัับจำำ�นวนรวมกัันได้ไ้ ม่่น้้อยกว่่าหนึ่่ง� ในห้้าของจำำ�นวนหุ้น�้
ที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมดหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่ายี่่�สิิบห้้าคน ซึ่่�งมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสิิบของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด จะเข้้าชื่่�อกัันทำำ�หนัังสืือขอให้้คณะกรรมการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่�อใดก็็ได้้
แต่่ต้้องระบุุเหตุุผลในการที่่�ขอให้้เรีียกประชุุมไว้้ให้้ชััดเจนในหนัังสืือดัังกล่่าวด้้วย ในกรณีีเช่่นนี้้�คณะกรรมการต้้องจััดให้้
มีกี ารประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายในหนึ่่�งเดืือนนัับแต่่วัันได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น
	ข้้อ 25. ในการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้คณะกรรมการจััดทำำ�หนัังสืือนััดประชุุมที่่�ระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบ
วาระการประชุุมและเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วยรายละเอีียดตามสมควร โดยให้้ระบุุด้้วยว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�เสนอ
เพื่่อ� ทราบ เพื่่อ� อนุุมััติิ หรืือ เพื่่อ� พิิจารณา รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่อ� งดัังกล่่าว และคณะกรรมการจะต้้อง
จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และนายทะเบีียนทราบไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุมและให้้โฆษณาหนัังสืือนััด
ประชุุมดัังกล่่าวในหนัังสืือพิิมพ์ติ์ ิดต่่อกััน 3 วัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถจััดประชุุมได้้ ณ ท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทหรืือจัังหวััดอื่่�นทั่่�วราช
อาณาจัักร
	ข้้อ 26. ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ผู้้ถื� อื หุ้้น� อาจมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่น� เข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุม
ก็็ได้้ หนัังสืือมอบฉัันทะจะต้้องลงวัันที่่แ� ละลายมืือชื่่อ� ของผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ม� อบฉัันทะและจะต้้องเป็็นไปตามแบบที่่น� ายทะเบีียน
กำำ�หนด
	หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ประธานกรรมการหรืือ ผู้้ที่� ป�่ ระธานกำำ�หนด ณ ที่่ป� ระชุุมก่อ่ นผู้้รั� บั มอบฉัันทะ
เข้้าร่่วมประชุุม
	ข้้อ 27. ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ต้้องมีีผู้ถื�้ อื หุ้้น� และผู้้รั� บั มอบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้น�้ (ถ้้ามี)ี มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ายี่่สิ� บิ ห้้าคน
หรืือมีผู้ี ถื�้ อื หุ้น�้ รัับมอบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้้น� มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวน ผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งหมดและไม่่ว่า่ กรณีีหนึ่่ง� กรณีี
ใดจะต้้องมีหุ้ี น้� นัับรวมกัันได้้ ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่ง� ในสามของจำำ�นวนหุ้้น� ที่่จำ� ำ�หน่า่ ยได้้ทั้้ง� หมดของบริิษััท จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งใด ถ้้าเวลาต่่างเลยไปแล้้วถึึงหนึ่่�งชั่่�วโมง จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุมไม่่ครบองค์์
ประชุุมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ หากว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งนั้้�นได้้เรีียกนััดเพราะผู้้�ถืือหุ้้�นร้้องขอการประชุุมเป็็นอัันระงัับไป
ถ้้าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ นั้้�นมิิใช่่เป็็นการเรีียกประชุุมเพราะผู้้ถื� อื หุ้้น� ร้้องขอ ให้้นััดประชุุมใหม่่และให้้ส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไป
ยัังผู้้�ถือื หุ้น้� ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม ในการประชุุมครั้้ง� หลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบองค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ให้้ประธานคณะกรรมการนั่่�งเป็็นประธานในที่่ป� ระชุุม ในกรณีีประธานกรรมการไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้รองประธานกรรมการเป็็นประธาน
ถ้้าไม่่มีีรองประธานกรรมการ หรืือมีีแต่่ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ก็็ให้้ที่่�ประชุุมเลืือก
ผู้้�ถือื หุ้้�นคนหนึ่่�งซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมประชุุมขึ้้�นเป็็นประธาน

	ข้้อ 28. ในการออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้หุ้้�นหนึ่่�งหุ้้�นมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียง
การออกเสีียงลงคะแนนให้้กระทำำ�โดยเปิิดเผย เว้้นแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าห้้าคนร้้องขอและที่่�ประชุุมลงมติิให้้ลง
คะแนนลัับก็็ให้้ลงคะแนนลัับส่่วนวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนลัับนั้้�นให้้เป็็นไปตามที่่�ประธานในที่่�ประชุุมกำำ�หนด
	มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงดัังต่่อไปนี้้�
(1) ในกรณีีปกติิให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนถ้้ามีีคะแนน
เสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
(2) ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถือื หุ้้�น ซึ่่�งมาประชุุม
และมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ก) การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมด หรืือแต่่บางส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ัญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
ข) การซื้้�อ หรืือ รัับโอนกิิจการของบริิษัทอื่
ั ่�น หรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััท
ค) การทำำ� แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ การ
	มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิจิ ของบริิษัทั หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลอื่่�น โดยมีี
วััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
ง) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือข้้อบัังคัับ
จ) การเพิ่่�มทุุน หรืือ ลดทุุนของบริิษััท หรืือการออกหุ้้�นกู้้�
ฉ) การควบ หรืือ เลิิกบริิษััท
	ข้้อ 29.	กิิจการอัันที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีพึึงกระทำำ�มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1)	พิิจารณารายงานของคณะกรรมการที่่�เสนอต่่อที่่�ประชุุมแสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา
(2)	พิิจารณาอนุุมััติิงบดุุล และบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบบััญชีีของบริิษััท
(3)	พิิจารณาจััดสรรเงิินกำำ�ไร
(4)	พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
(5)	พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
(6)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
(7)	กิิจการอื่่�นๆ
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หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา
โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับขันตอนการลงทะเบี
้
ยนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคําแนะนําวิธีการ และขั ้นตอนการ
เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ สง่ แบบแจ้ งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
ให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) โดย
แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจนและตายตัว
้ Custodian ในประเทศ
• แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. วิธีมอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
โดยดําเนินการดังนี ้
1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทั ้งแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ ใช้
เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้
2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามข้ อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7) โดยทําเครื่ องหมาย () หน้ าชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตาม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6)
3) ติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทั ้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง่ น้ อยกว่า
จํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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3. เอกสารสําหรั บการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. การเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 4)
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. การเข้ าร่ วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
 แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 4)
 แบบหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ
หรื อหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศ
 แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 4)
 แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้ วน ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 สําเนาหนังสือรับรองหรื อหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง พร้ อม
ประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง ซึง่ ผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
 แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 4)
 แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้ วน ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรื อเอกสารจัดตังนิ
้ ติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ และรายชื่อและอํานาจของผู้มีอํานาจลงนามแทน
ผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
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 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง ซึง่ ผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 คําแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนาม
รับรองคําแปลถูกต้ อง
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
โดยผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตังให้
และดูแลหุ้น ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านัน้ และผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ น
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
o หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทน
o หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
4. การลงทะเบียน และขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้ องกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้ถือ
หุ้นที่ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) และส่งอีเมลมาที่ sthai.info@gmail.com หรื อ
ตามช่องทางการนําส่ง ปรากฏดังท้ ายเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 ก่ อนเวลา 12.00 น. หลังจากนันบริ
้ ษัทที่นบั
คะแนน (บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (“OJ”)) จะดําเนินการส่ง Link เข้ าร่ วมประชุม กลับไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้ งเอาไว้
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดระบบรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่ มการประชุม
1 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 08.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ขัน้ ตอนการเข้ าระบบการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี ้
1. คลิก Link เข้ าร่ วมประชุม ระบบจะให้ กรอก เลขที่
บัญชีผ้ ูถือหุ้น และหมายเลขอ้ างอิง (คือเลขบัต ร
ประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้ า
ร่ วมประชุม”หลังจากนันกด
้ “ยืนยันเข้ าร่ วมประชุม”
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2. เมื่อยืนยันเข้ าร่ วมประชุมแล้ ว จะมีปมให้
ุ่ เลือก 2 ปุ่ ม
คือ E-Meeting และ E-Voting
E-Meeting ใช้ สาํ หรั บเข้ าร่ วมประชุมผ่ านระบบ
Zoom Meeting
E-Voting ใช้ สาํ หรับลงคะแนนเสียง และสามารถ
ลงคะแนนเสียงล่ วงหน้ าได้

3. เมื่อคลิกที่ปุ่ม E-Meeting จะปรากฎหน้ าจอเพื่อให้
ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น
กรณี ท่ ี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ นบุ ค คลธรรมดา ให้ ก รอกชื่ อ นามสกุลของเจ้ าของหุ้น
กรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ กรอกชื่อนิติบคุ คล

4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม E-Voting ผู้เข้ าร่ วมประชุม สามารถ
เลือกการลงคะแนน “เห็น ด้ ว ย”, “ไม่ เ ห็น ด้ วย” และ
“งดออกเสียง”
สํ า หรั บ วาระแจ้ งเพื่ อ ทราบ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม จะไม่
สามารถลงคะแนนได้

5. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครัง้ นึงว่า “ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ”
ให้ กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
กรณีท่ผี ้ ูเข้ าร่ วมประชุม ต้ องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทําได้ ด้ วยการกดเลือกคะแนนใหม่ อีกครัง้
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ ท่านกลับมายังหน้ าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการ
ประชุมต่อ โดยเจ้ าหน้ าที่จะทําการรวบรวมคะแนนทั ้งหมดจากในระบบลงคะแนน
***กรณีท่วี าระได้ ถูกปิ ดวาระไปแล้ ว ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะไม่ สามารถลงคะแนนหรื อเปลี่ยนคะแนนได้
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5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทั่วไป
1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่ง
เสียง
2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
3) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ูมอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ แต่ไม่สามารถแยกออกเสียงลงคะแนนเป็ น
บางส่วน คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
้ ได้ นอกจาก
4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันมิ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
5) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระเลือกตั้งกรรมการ
1) ผู้ถือหุ้นจะใช้ สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึง่ คนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้ แก่บคุ คลแต่
ละท่านนันได้
้ เท่ากับจํานวนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั ้งนี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
เลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี บุคคลซึ่ง ได้ รั บการเลือกตัง้ ในลํ า ดับ ถัด ลงมามี คะแนนเสีย งเท่ า กันเกิ น จํ า นวน
กรรมการที่พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด เพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ จะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัท ฯ
จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ และ/หรื อจาก
คะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้ งผลการประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จ
สิ ้นวาระนัน้ ๆ ทั ้งนี ้ จํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นบางท่านเข้ ามาประชุมเพิ่มเติม หรื อออกจาก
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงแยกเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ทั ้งนี ้ บริ ษัทแต่งตังที
้ ่ปรึกษากฎหมายเพื่อทําหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท ฯ

SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
9 Moo4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND
TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001
www.shunthaiglove.com
Highly Intend to Reply Your Satisfaction…
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แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรั บผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ เข้ าร่ วม
การประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เขียนที่.......................................................................................
วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ...........................
ข้ าพเจ้ า............................................................................................................สัญชาติ..............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...............................
( ) เป็ นผู้ถือหุ้น
( ) เป็ นผู้รับมอบฉันทะ จาก...........................................................................................................ผู้ถือหุ้น (ระบุชื่อ*)
ของบริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่
9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุ ณาส่งคู่มือการเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) และลิงค์ในการเข้ าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
อีเมล (E-mail)...............................................................................................................................(*สําคัญโปรดระบุ.-)
เบอร์ โทร (Phone Number)............................................................................................................(*สําคัญโปรดระบุ.-)
หมายเหตุสําคัญ : โปรดดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี ้
ที่กรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (สําเนาบัตรประชาชน) เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม มายังบริษัท ภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 ก่ อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้
- ทางโทรสาร :
02-634-3988
- ทางอีเมล์
:
sthai.info@gmail.com
- ทางไปรษณีย์ :
เรี ยนเลขานุการ บริ ษัท ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส จํากัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่
ได้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ซั น ไทยอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง จํ า กั ด (มหาชน)
(“STHAI”)) เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
หากมีข้อสงสัยหรือข้ อแนะนําโปรดติดต่อ: - คุณสนทยา น้ อยเจริญ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18
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แบบแจ้ งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
( “การประชุม EGM” )
บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ หรื อผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ ท่านทราบถึงรายละเอียดการดําเนินการคุ้มครองและ
ปฏิบตั ิต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจึงขอแจ้ งข้ อมูลให้ ท่านทราบ
ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลของผู้ควบคุมข้ อมูล : บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) รายละเอียดสําหรับการติดต่อ
เป็ นไปตามที่ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษัทจําเป็ นต้ องจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ ในการจัดการประชุม EGM และการเข้ าร่ วมการ
ประชุม EGM ดังต่อไปนี ้
ก)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
1) ข้ อมูลการติดต่ อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้ อมูลบัญชีผ้ ใู ช้ โซเชียลมีเดีย (เช่น
ไอดีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)
2) ข้ อมูลที่ใช้ ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปี เกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อเลขที่
บัต รประจํ า ตัว ประชาชน เลขที่ห นังสื อ เดิ น ทาง หรื อ ข้ อ มูล บนบัต รที่อ อกโดยรั ฐ บาล/หน่ว ยงานราชการอื่ น ๆ ที่
คล้ ายคลึงกัน
3) ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น ข้ อมูลภาพนิ่ง หรื อภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสําหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเตรี ยมการและการดําเนินการประชุม EGM
ข)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลชีวภาพ (เช่น ข้ อมูลการจดจํา
ใบหน้ า และ ลายนิ ้วมือ) ข้ อมูลสุขภาพหรื อสภาพร่างกายหรื อจิตใจจิตใจ และประวัติอาชญากรรม
2.

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ าน
บริ ษั ท เก็ บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นโดยอาศัย ฐานทางกฎหมายตาม
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก)
ฐานการปฏิบัตหิ น้ าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
บริ ษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้ อ 1ก) และ ข้ อ 1ข) เพื่อ
เรี ยกประชุมและดําเนินการประชุม EGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
เพื่อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมในประชุม EGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามคํ า สั่ ง ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี อํ า นาจ โดยเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด
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ข)

ฐานความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
บริ ษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้ อ 1ก) เพื่อใช้ ในการจัดทําบันทึก
รายงานการประชุม EGM และเป็ นหลัก ฐานในการเข้ า ร่ ว มประชุมของท่ า น รวมถึ งเพื่อ การใด ๆ ตามจํ า เป็ น ที่
เกี่ยวข้ อง อันเป็ นประโยชน์อันชอบธรรมของบริ ษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้
อย่างสมเหตุสมผล
บริ ษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนของท่านตามข้ อ 1ข) เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรการ
และแนวทางปฏิบตั ิในการประชุม EGM
บริ ษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดและการดําเนินการประชุม EGM เพื่อ
ใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์ การประชุม EGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม EGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้ าร่วมประชุม

3.

แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ และจากบริ ษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ เอกสารยื นยันตัวตนที ่ท่านส่งให้แก่บริ ษัท อาทิ สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อเอกสารทางราชการ
อื ่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที ่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื ้อชาติ หมู่โลหิ ต เป็ นต้น ซึ่ งไม่จําเป็ นต่อการประชุมEGM ฉะนัน้
บริ ษัท ไม่ประสงค์ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที ่อ่อนไหวซึ่ งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึ งขอให้ท่านทํ าการลบ/ปกปิ ดข้อความ
ดังกล่าวก่อนการทําสําเนาเอกสารส่งมายังบริ ษัท ในกรณีทีท่ ่านไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหวดังกล่าว บริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ ในการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหวบนเอกสารทีไ่ ด้รับ โดยไม่ถือว่าเป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอ่อนไหวของท่าน
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บุคคล
ดังต่อไปนี ้
- หน่ว ยงานรั ฐ บาล หน่ว ยงานบัง คับ ใช้ กฎหมาย ศาล หน่ วยงานกํ า กับ ดูแ ล (เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น) หรื อบุคคลอื่น
เมื่ อ บริ ษั ท มี เ หตุอัน ควรเชื่ อ ว่า จํ า เป็ น ต่อ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย หรื อ เพื่ อ คุ้มครองสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท สิท ธิ ข อง
บุคคลภายนอก หรื อความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบตั ติ ามที่จําเป็ นแก่การโอนหรื อรับโอนสิทธิ และ/หรื อ
หน้ าที่ของบริ ษัท
- ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้ บริ การ หรื อที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การ ประชุม

ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จําเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั ้งนี ้ บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลตามข้ อ 1ก) เป็ นเวลา 10 ปี และข้ อ 1ข)
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับข้ อมูลของท่าน เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้ น เมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่าว
เป็ นเวลา 6 เดือน นับตังแต่
5.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
บริ ษัทจะทําลายข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านนานขึ ้น หากจําเป็ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
6.

สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้ อยกเว้ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ท่านอาจมีสิทธิ ในการขอเข้ าถึง และ/หรื อ
ขอรับสําเนา โอนย้ าย แก้ ไข ลบ ทา ลายหรื อทําให้ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอ
คัดค้ าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริ ษัทอาศัยความยินยอม
ของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้ บริษัทเปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่ท่านไม่ได้ ให้ ความยินยอมแก่บริ ษัท นอกจากนี ้ หากท่านต้ องการดําเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริ ษัท โดยบริ ษัท
จะพิจารณาคําขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ ว หากบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัย
บริ ษัทได้ จัดให้ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกันด้ านการบริ หารจัดการ มาตรการป้องกันด้ านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่ องการเข้ าถึงหรื อควบคุม
การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อธํารงไว้ ซงึ่ ความลับ ความถูกต้ องครบถ้ วน และสภาพความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลส่วนบุคคล
เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้ าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรื อโดยมิชอบ ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้ บงั คับกําหนด

7.

8.

ติดต่ อบริษัท
หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี ้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริ ษัท
ตามรายละเอียดดังนี ้
เลขานุการบริ ษัท บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขที่ 1 อาคารพร้ อมพันธุ์ 2 ห้ องเลขที่ 608 ชัน้ 6 ลาดพร้ าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์
: 02-511-6040
ทังนี
้ ้ หากท่านเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้ วงประการใด โปรดแจ้ งให้ บริ ษัททราบภายในวันที่ 7 กันยายน 2565
ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจะได้ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.)

เขียนที่.........................................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..............
(1) ข้ าพเจ้ า..................................................................................................................สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน..................................................ตําบล / แขวง..............................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ.................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้รับมอบฉันทะได้ 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่
จะเป็ นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น)
 1..............................................................................................................อายุ...............................ปี
อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน.....................................................ตําบล / แขวง....................................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์................................
หรื อ  2..............................................................................................................อายุ...............................ปี
อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน.....................................................ตําบล / แขวง....................................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์................................
(4) ขอมอบฉันทะให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ
 นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ท่ ี 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม
พระราชกําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้ า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่
ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้
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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)
เขียนที่........................................................................................
วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ..........................

(1) ข้ าพเจ้ า........................................................................................................สัญชาติ...................................
อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน..................................................ตําบล / แขวง.........................................................
อําเภอ / เขต................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
้ ่ จะ
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้รับมอบฉันทะได้ 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านันที
เป็ นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น)
 1.............................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน.....................................................ตําบล / แขวง..........................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................
หรื อ  2.............................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน.....................................................ตําบล / แขวง..........................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................
(4)

ขอมอบฉันทะให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ
 นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ท่ ี 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
กําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(5)
วาระที่ 1

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
1/3

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.(วัตถุประสงค์ ) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ ของ
บริษัทเพื่อประกอบกิจการและจําหน่ ายไอนํา้
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 3

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(7) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรณีหากมีข้อกําหนดหรื อข้ อบังคับใดกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในกิจการเรื่องใด
ที่ได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้ อ (7)
5. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทังชุ
้ ดหรื อเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) ในประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ท่ ี 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
กําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.)

เขียนที่......................................................................................
วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ........................
(1) ข้ าพเจ้ า........................................................................................................สัญชาติ................................
อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน..................................................ตําบล / แขวง.......................................................
อําเภอ / เขต................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.................................
(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ กบั
.....................................................................................................................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้รับมอบฉันทะได้ 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่จะ
เป็ นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น)
 1.............................................................................................................อายุ................................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน.....................................................ตําบล / แขวง..........................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................
หรื อ  2.............................................................................................................อายุ................................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน.....................................................ตําบล / แขวง..........................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
กําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั ้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ..........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด...................................................เสี
ั้
ยง
(5) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 2

งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.(วัตถุประสงค์ ) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ ของ
บริษัทเพื่อประกอบกิจการและจําหน่ ายไอนํา้
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 3

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(7) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้
เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
6. กรณีหากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิจการเรื่ อง
ใดที่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (7)
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) ในประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ท่ ี 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
กําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่ อง

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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ข้อมูลประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
เพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ

นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
 การถือหุ้นบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
จํานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
 ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม
- ไม่มี  อายุ

43 ปี

 คุณวุฒกิ ารศึกษา

-

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 จํานวนครัง้ ในการประชุมในปี 2565 (ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)
-

กรรมการบริ ษัท

11 / 11 ครัง้

-

กรรมการตรวจสอบ

7 / 7 ครัง้

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

3 / 3 ครัง้

 ประวัตกิ ารทํางาน
2564 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บจก.วิลล่า คุณาลัย

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ / ผู้สอบบัญชี บจก.เบสท์ ออดิท

2558 – 2564

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีพีไพร์ ม

SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
9 Moo4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND
TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001
www.shunthaiglove.com
Highly Intend to Reply Your Satisfaction…
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แบบฟอร์ มคําถามล่ วงหน้ าสําหรั บการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
ประชุมวันศุกร์ ท่ ี 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
เรี ยน
สําเนาเรี ยน

เลขานุการ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“STHAI”)
เลขานุการ บริษัท ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส จํากัด (“PAS”) ในฐานะผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก
บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“STHAI”)

ข้ าพเจ้ า ..............................................................................................
กรุณาทําเครื่ องหมาย ✓ ในช่อง ( )
( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ...................................................................................................... ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
(แนบสําเนาเอกสารมอบฉันทะ)

มีคาํ ถามเกี่ยวกับวาระต่ างๆในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565 ของ STHAI ดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ.........................................................................ผู้สอบถาม
หมายเหตุ:
เมื่อกรอกรายละเอียดข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดส่งกลับมายังบริ ษัท ภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 ก่ อนเวลา 12.00 น.
- ทางโทรสาร
:
02-634-3988
- ทางอีเมล์
:
sthai.info@gmail.com
- ทางไปรษณีย์ :
บริ ษัท ฟี นิกซ์แอดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส จํากัด เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อแนะนําโปรดติดต่อ:- คุณสนทยา น้ อยเจริ ญ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18

