The Company does not hold a sit-and-listen meeting in any meeting room on Friday
2 9th April 2 0 2 2 . Therefore, the shareholders requested to authorize the independent
directors of the Company. Attending the meeting on behalf of or submitting a request
to attend the meeting via electronic meeting only

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

No: Inv-Out 013/2565
Subject:
Attention:
Attachments

5 April 2022

Invite for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Shareholders of the Company
1. The minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
2. Details regarding allocation of profits as legal reserve and dividend payments for the results
operations for the year 2021
3. Annual registration statement/ 2021 Annual Report (Form 56-1 One Report)
4. Resumes and related information of directors who have retired by rotation and have been
nominated for re-appointment
5. Articles of Association of the Company relating to the Shareholders’ Meeting and the Board
of Directors
6. Documents required for attending the Shareholders’ Meeting, proxy, registration, and voting.
7. Registration form for shareholders wishing to participate Electronic Conferencing (E-AGM)
8. Privacy Notice
9. Proxy forms A, B and C according to the form prescribed by the Department of Business
Development
10. Information of the Chairman of the audit committee to consider as a proxy
11. Advance Questionnaire Form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“the Company”)
has a resolution to ask for 2022 Annual General Meetings of Shareholders on Friday 29th April 2022 at 09.00 A.M. by
The Annual General Meeting of Shareholders will be held in electronic meeting (E-AGM). Live from meeting room of
Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited, No. 1, Promphan Tower 2, Floor 6, Room No. 608, Soi
Lat Phrao 3, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 to consider the following agendas

Agenda 1

To Consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
held on 7 July 2021
Details:
The Company held the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday 7th July 2021
and prepared the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which has been
delivered to the shareholders together with this meeting invitation letter Attachment 1
Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders for consider and certify the minutes of the
2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 7th July 2021, which have been prepared
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correctly and completely according to the resolutions of the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders.

Agenda 2

Acknowledgment of the Company's operating results report for the year 2021
Details:
The Board of Directors has prepared information for presenting to the Meeting on the Company’s
annual performance to provide the shareholders with the overview and direction of the Company’s
operating results in brief. The Annual Report 20 21, which contained corporate performance,
business operations, financial information and other relevant information for the year, was also
prepared to include full details as prescribed by laws. The Annual Report for the year 2021 is
attached herewith Attachment 3
Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders to acknowledge the Company’s operating
results for the year 2021.

Agenda 3

To consider and approve the statement of financial position and statement of income and
other comprehensive income as at the end of the accounting period on December 3 1 ,
2021 and the auditor's report
Details:
The Board of Directors propose the statements of financial position and statement of income and
other comprehensive income as at the end of the accounting period on December 31, 2021 and
the auditor's report which was audited by Ms.Kultida Pasurakul ,C.P.A. (Thailand) No.5946 of the
ANS Audit Company Limited which is the Company's auditor and has been approved by the Audit
Committee and the Board of Directors, with details as Attachment 3
Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the statement of
financial position and statement of income and other comprehensive income as at the end of the
accounting period on December 31, 2021 and the auditor's report

Agenda 4

Consider and approve the dividend payment for the year 2021
Details:
Sections 115 and 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (and amendments thereto)
as well as Articles 36 and 37 of the Company’s Articles of Association stipulate that a general
meeting of shareholders shall consider and approve the allocation of profits and payment of
annual dividends, and the Board of Directors may pay interim dividends to the shareholders from
time to time when it appears that the Company has sufficient profits for doing so, and when such
dividends have been paid, the Board shall report the payment to the shareholders at the next
meeting. The Company must allocate a portion of net profits less accumulated loss brought
forward (if any) as legal reserve until the reserve fund reaches the amount not less than 10% of
its registered capital. Details of dividend payment for the year 2021 are as Attachment 2
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Board of Directors’ opinion:
The Board of Directors Meeting No. 2/2022 resolved to approve the dividend payment for the year
2021 at the rate 0.11 Baht per share and agreed to propose to the 2022 Annual General Meeting
of Shareholders to consider and approve the dividend payment for the period year ended 31
December 2021 to the shareholders of the Company at the rate 0.11 Baht, total amount
179,724,429.44 Baht by specifying the list of shareholders who are entitled to receive the dividend
Book Closing (XD) on 9 May 2022 and the dividend payment schedule on 27 May 2022.

Agenda 5

Consider appointing the Company's auditors for the fiscal year 2 0 2 2 and determine the
audit fee
Details:
According to the Public Limited Companies Act BE 2535, section 120 stipulates that "the annual
general meeting of shareholders shall appoint an auditor and determine the audit fee every year.
In such appointment, the same auditor may be re-appointed." Section 121 stipulates that "the
auditor must not be a director, employee, employee holding any position in the company." Audit
Committee, therefore, proposed to the Board of Directors to consider and propose to the
shareholders' meeting to consider the appointment of the Company's auditors for the year 2022
For the accounting period of the year 2022, the Audit Committee deemed it appropriate to appoint
ANS Audit Company Limited by Ms.Kultida Pasuraku l(Auditor Registration No.5946) or Mr.Wichai
Ruchitanon (Auditor Registration No.4 0 5 4 ) or Mr.Atipong Atipongskul (Auditor Registration
No.3 5 0 0 ) or Mr.Sathien Wongsanan (Auditor Registration No.3 4 9 5 ) or Mr. Yuthapong
Chuamuangphan (Auditor Registration No.9445) or Ms. Jiraporn Athikarnkhun (Auditor Registration
No.12642) as the Company's auditor for the fiscal year ending 31 December 2019 with any person
be the inspector and comments on the financial statements of the Company. In case the above
certified auditors are unable to perform their duties, ANS Audit Company Limited can provide other
authorized auditors of ANS Audit Company Limited who is approved by the Board of Directors.
Remuneration in the amount of 2,200,000 Baht, equal to the year 2021 and other service fees as
much as actually paid
In this regards, the said auditor will be the auditor and comment on the financial
statements of the Company. According to the regulations of the Securities and Exchange
Commission which provides listed companies to have auditor rotation in the event that any auditor
has performed the duty of reviewing or examining and providing opinions on the company's
financial statements for seven consecutive fiscal years, regardless of whether or not they are
present, the company will appoint that auditor as the auditor. Audited the company's accounts
recently (At Thor Chor. 75/2561) can appoint a new auditor under the same audit office as the
former auditor. Auditors according to the proposed list has no relationship or interest with the
Company / affiliated company / management / major shareholder or those related to such persons
in a manner that will affect the performance of their duties independently.
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Comparison of Audit Fee for 2018-2021
(Unit: Baht)

Description
1. Annual audit fee
2. Other service fee
Total

2021

ANS Audit Co.,Ltd.
2020
2019

2018

2,200,000
45,700
2,245,700

2,000,000
134,761
2,134,761

2,000,000
58,165
2,058,165

2,000,000
109,395
2,109,395

Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders to consider appointing the Company's
auditors for the fiscal year 2022 and determine the audit fee.

Agenda 6

To consider and approve the appointment of directors who retired by rotation (completed
30 April 2 0 2 2) to be re-elected as directors of the Company for another term.
Details:
In compliance with the Public Company Act B.E. 1992 and Article 13 of the Company’s Articles of
Association, at every Annual General Meeting of shareholders, one-third of the total number of
directors shall be required to vacate office by rotation. Directors who were in their longest posts
shall retire by rotation but those who vacate office may be re-elected. At this the 2022 Annual
General Meeting of Shareholders, two directors must retire from their post by rotation Attachment
4 as follows:
1. Mr. Chakarn Saengruksawong Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/
Audit Committee
2. Mr. Sirasit Pasawat

Directors

Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of
directors who retired by rotation (completed 30 April 2 0 2 2) to be re-elected as directors of the
Company for another term.

Agenda 7

Consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022
Details:
According to Article 29 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of
Shareholders shall determine the remuneration of the Company's directors at the Annual General
Meeting of Shareholders.Nomination and Remuneration Committee has considered the criteria
for determining remuneration for directors, namely the company's performance, assigned
responsibility level and comparison with businesses of the same type and size including creating
incentives for qualified personnel. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the
shareholders' meeting to consider determining the directors' remuneration for the year 2022 as
follows:
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The remuneration for directors is not more than 5 million baht with the following details:
Monthly remuneration only, no allowance for meetings.
1. Board of Directors
1.1 Chairman of the Board
35,000 baht / month
1.2 Director
20,000 baht / month
2. Audit Committee
2.1 Chairman of the Audit Committee
20,000 baht / month
2.2 Audit Committee.
15,000 baht / month
3. Board of Directors appointed by the Board of Directors Except for executives who
already have a regular salary and can pay compensation not more than 6 times per year
and can pay compensation only 1 time per month
3.1 Chairman of the Board
35,000 baht / month
3.2 Director
20,000 baht / month
4. In the event that the company has paid directors' remuneration as mentioned above
The Board of Directors shall consider and pay the directors' remuneration that is
beneficial, provided that all directors' remuneration must not exceed the above approved
limit.
Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the determination
of directors' remuneration for the year 2022

Summary of Meeting in year 2021
Compensation
Number of meetings

Board of Directors
2021
2020

Audit Committee
2021
2020

Monthly compensation (Baht)
Meeting allowance (Baht)

14 Times
570,000.01
0

19 Times
1,620,000
0

11 Times
385,666.67
0

10 Times
600,000
0

Total (Baht)

570,000.01

1,620,000

385,666.67

600,000

Agenda 8

Consider and approve the amendment of the Memorandum of Association Clause3.
(Objectives) by adding the Company's objectives to operate and distribute steam
Details:
Because the company already has a device called Boilerplate (boiler), which the use of this type
of machine must be connected to another adjacent company plant. The only difference is the
location of the factory. Therefore, it is necessary to amend the objectives of the Company and
amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to support the Company's
business in the future and propose to the shareholders' meeting for approval as follows:
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Added 1 objective of the Company as follows:
“Article 57. Operations and distribution of steam”
Old
Article 3. The Company's objectives consist of 56 items.
New
Article 3. The Company's objectives consist of 57 items.
In addition, to amend the objectives of the Company and the amendment of the Memorandum of
Association Clause 3 of the Company is convenient and flexible. The Board of Directors' meeting
agreed to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the assignment of
authorized directors to bind the Company including the authorized representatives from such
persons to be the authorized representatives. Registration of amendments to the objectives of the
Company and amending the Memorandum of Association Clause 3 regarding the Company's
objectives to the Department of Business Development, Ministry of Commerce and has the power
to amend and add words to comply with the Registrar's order as well as having the power to take
any action necessary or relevant in order to complete the said registration process.
Board of Directors’ opinion:
Deemed it appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the amendment
of the Memorandum of Association Clause3. (Objectives) by adding the Company's objectives to
operate and distribute steam.

Agenda 9

Consider other matters (if any)
Board of Directors’ opinion:
This agenda is set up to offer the opportunity for the shareholders to propose any other issues
aside from those proposed by the Board of Directors.

In this regard, the Company has determined the names of shareholders who are entitled to attend
the shareholders' meeting and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 14th March
2022. For the payment of dividends for the year 2021 operating results and according to the minutes of the Board
of Directors Meeting No. 2/2022, the Company has set on Monday 9th May 2022 as the fixed date. List of
shareholders entitled to receive dividends and the company will proceed to pay such dividends On Friday 27th
May 2022
The shareholders are hereby invited to attend the Meeting on the date and at the time. The
registration for meeting attendance shall be open since 08.00 a.m. onward.
Yours sincerely,

(Dr.Chakarn Saengruksawong)
Chairman of the Board of Directors
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สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1

Details of profit allocation as legal reserve
and dividend payment for the year 2021 operating results
The company proposes to pay dividends for the year 2021 at the rate of 0.11 Baht per share,
representing the total amount 179,724,490.44 Baht
The Company's dividend payment policy Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
uses a rate of not less than 40 percent of the net profit after tax of the operating results after deducting various
legal reserves taking into account operations, financial status, liquidity, investment necessity working capital
additional investment business expansion conditions and restrictions as stipulated in the loan agreement and
other factors which, from the operating results of the year 2021, the Company proposes to pay a dividend of
47.88% of the net profit.

Dividend payment details for the operating results of the year 2021
(Unit: Baht)

Net profit after tax for the year 2021 (Separate financial statements)
Legal reserve year 2021
Project financial projections for the year 2021
Retained earnings for allocation
Propose year-end dividend payment at the rate of 0.11 baht per share
(Number of Shares 1,633,859,004 Shares x 0.11 Baht)

375,385,687.47
(62,000,000.00)
(55,000,000.00)
258,385,687.47
(179,724,490.44)

Attachment: 4

1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรั กษาวงศ์
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ
73 ปี
ที่อยู่
33/139 ซ.รามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาส่งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่น 4414)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้ า
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
-ไม่มีจํานวนครัง้ ในการประชุมในปี 2564
กรรมการบริษัท
14 / 14 ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
6 / 11 ครัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครัง้
ประวัตกิ ารทํางาน
2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
กรรมการ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 - 2559
ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริษัท ห้ องปฎิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
(ภายใต้ การกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรมและ กระทรวงการคลัง)
2552 - 2554
ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ ท่าอากาศยานไทย จํากัด (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม
2552 - 2554
2551 - 2552
กรรมการ การประปาส่วนภูมภิ าค กระทรวงมหาดไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(ไม่มี)
•
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(ไม่มี)
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตําแหน่ ง

หมายเหตุ
1. ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งเป็ น ประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 17 / 2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2560

Attachment: 4

2. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร
ตําแหน่ ง

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ กรรมการบริษัท
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

70 ปี

ที่อยู่

313 หมู่ที่ 5 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒกิ ารศึกษา

บริ หารธุรกิจ ประเทศไต้ หวัน

การอบรม -ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

เท่ากับจํานวนหุ้น 2,044,563 หุ้น

คิดเป็ น (%)

0.125 %

จํานวนครัง้ ในการประชุมในปี 2564

กรรมการบริ ษัท

13 / 14 ครัง้

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 / 2 ครัง้

ประวัตกิ ารทํางาน
2561 - ปัจจุบนั

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษัท
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปั จจุบนั

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จํากัด
( บริ ษัทดังกล่าว เป็ นบริ ษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในการผลิต และจําหน่ายถุงมือยางทาง
การแพทย์ ซึง่ เป็ นยี่ห้อของบริษัทเอง นอกจากนี ้ กรรมการรายดังกล่าวได้ ลงนามใน
สัญญาห้ ามแข่งขันทางการค้ ากับบริ ษัทด้ วยเช่นกัน )

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
•
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)
(ไม่มี)
(ไม่มี)

หมายเหตุ
1. ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งเป็ น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึง่ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งเป็ น รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 5

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

Attachment: 6
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา
โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับขันตอนการลงทะเบี
้
ยนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคําแนะนําวิธีการ และขั ้นตอนการ
เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด 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 9) 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 10) โดยทําเครื่ องหมาย () หน้ าชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้ เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตาม (สิ่งที่สง่ มาด้ วย
9)
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 าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 7)
 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 าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 7)
 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-AGM) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 7)
 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-AGM) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 7)
 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)
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง ซึง่ ผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 คําแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนาม
รับรองคําแปลถูกต้ อง
โดยผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
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-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) และส่งอีเมลมาที่ sthaiagm2022@gmail.com
หรื อตามช่องทางการนําส่ง ปรากฏดังท้ ายเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ก่ อนเวลา 12.00 น. หลังจากนันบริ
้ ษัท
ที่นบั คะแนน (บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (“OJ”)) จะดําเนินการส่ง Link เข้ าร่ วมประชุม กลับไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้ ง
เอาไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดระบบรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่ มการ
ประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 08.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 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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Registration form
for shareholders to attend the meeting via Electronic Meeting (E-AGM)
Write at........................................................................................
Date...........Month.......................................Year.........................
I/We......................................................................................................Nationality….........................................................
ID Card Number/Passport No............................................................................................................................................
Address...................................Road................................................... Sub-district...........................................................
District....................................Province..............................................Postal Code............................................................
( ) As shareholder
( ) As a proxy from .................................................................................................. shareholder (* Specify a name)

of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
I hereby confirm to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 29th
April 2022 at 09:00 A.M. via Electronic Meeting (E-AGM). Please send the attendance manual via Electronic
Meeting (E-AGM) and the link to log in to my e-mail as follows:
E-mail................................................................................................................................(* Important, please specify)
Phone Number...................................................................................................................(* Important, please specify)
IMPORTANT NOTE: Please complete the submission of this Electronic Meeting (E-AGM) Registration Form along with
attaching documents proving identity (Copy of ID card) for use in checking the right to attend the meeting to the
company Within 27th April 2022 before 12.00 P.M. via the following channels:
- Via Fax
:
02 – 634 - 3988
- Via E-mail
:
sthaiagm2022@gmail.com
- Via Mail
:
Dear Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited (“PAS”) (As a person
assigned by Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“sthai”), No.
88 Paso Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Should you have any inquiries or suggestions please contact: Khun Sontaya Noicharoen 02-634-3335 ext. 18

Attachment: 8
Privacy Notice
for 2022 Annual General Meeting of Shareholder via electronic means of
Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“the Company”)
( “AGM” )
Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“the Company”) is greatly aware of the
importance of personal data protection of each shareholder, proxy holder, or attorney of those persons. We would
like to inform you of the details of procedure for protecting and treatment apply to your personal data which are in
line with the personal data protection law as follows.
Data Controller Information: Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“the Company”) The
contacting details are as appeared in the invitation to AGM of the Company.
1.

Personal Data collected by the Company
The Company needs to collect your personal data for the purpose of AGM arrangement and AGM
attendance as follows:
(A)
General Personal Data
1) Contacting Information: address, telephone number, cellphone number, e- mail, social media user
accounts (i.e., Line ID, Facebook account).
2) Identifying Information: name, surname, gender, nationality, occupation, date of birth, status,
photographs, signatures, identification number, passport number or data on any similar cards issued by
government or any government departments.
3) Other information: data from still pictures and/or motion pictures and voice that recorded during the
AGM and activities relevant to the preparation and conducting of the AGM.
(B)
Sensitive Personal Data: nationality, religious, labor union information, biochemical information (such as
face recognition and fingerprint), health information or body or mental information and criminal record.
2.

Objectives and Legal basis for the Company to collect, use, process, or disclose your personal data
The Company collects, uses, processes, or discloses your personal data in accordance with the legal
basis as follows:
A)
Legal Obligation
The Company collects, uses, processes, or discloses your personal data under 1 (A) and 1 (B)
for the purpose of calling, conducting the AGM, including verifying your identity, sending any related
documents, and carrying out any action according to the AGM’s resolutions and the laws, as well as
carrying out any other activities to comply with the laws and any order of the governmental authorities in
accordance with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (A.D. 1992), the Civil and Commercial Code,
and any other laws.
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(B)

Legitimate Interest
The Company collects, uses, processes or discloses your personal data under item 1 (A) for the
purpose of preparing the minutes of AGM, and keeping evidence of your attendance to the AGM, as well
as for any activity as necessary and related to the legitimate interest of Company and other person, to the
extent that it is within the scope of the objectives which you can reasonably expect.
The Company collects, uses, processes, or discloses your personal data under item 1 (B) in
compliance with the measures and guidelines of AGM.
The Company records still pictures, motion pictures and voice in relation to the convening and
conducting AGM for registration purpose, preparation of minutes of the AGM and the public relation for
AGM via electronic means and publication, still pictures and motion pictures of the AGM may show your
photo during the meeting.

3.

Source of Personal Data
The Company collects your personal data directly from you, from the proxy appointed by you and from
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Remark: the personal data that you have sent to the Company such as copy of identification card or any
other governmental documents may appear sensitive personal data e. g. religious, nationality, blood type etc.
which are not necessary for the AGM. Therefore, the Company wishes not to keep such sensitive personal data
appeared on the identification card, you are requested to delete/ conceal such information before making a copy
and send such data to the Company. If you could not conceal such sensitive personal data, the Company
reserves the rights to conceal the received sensitive personal data and it shall be deemed that the sensitive
personal data are not kept.
4.
Personal Data Disclosure
In order to proceed with the objectives as described in this notice, the Company may disclose your
personal
data to the following persons:
- Law enforcement agencies, law enforcement agencies, courts, government agencies, and other
supervisory agencies (i.e., the Ministry of Commerce, the Office of Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand etc.) or other person when there is a reasonable and necessity for
complying with the laws or protecting the right of the Company, third party’ s rights or for personal safety,
including for performing as necessary in relation to the transfer or accept the right and/or the Company’s
obligations;
- Personal data processor;
- Service providers, advisors; and
- Electronic and print media used for reporting minutes of meeting and publicizing the meeting.
5.

Period of Personal Data Storage
The Company will keep your personal data so long as it is necessary for the accomplishment of the
objectives for collection of such personal data. In this regard, the Company expects to keep your personal data
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under item 1 (A) for a period of 1 0 years, and under item 1 (B) for a period of 6 months from the date that the
Company receives your personal data. In order to comply with the above objectives, upon the lapse of those
respective periods, the Company will destroy your personal data or anonymize such data. However, the Company
may store your personal data for a longer period if it is required by the relevant law.
6.

Right of Data Owner
Under the stipulated laws and exceptions under the relevant laws, personal data owner has the rights to
access and/or receive the copy, transfer, correct, erase, destroy, or anonymize your personal data, as well as to
object and restrain the collection, use, or disclosure of the personal data in certain case. If the Company requires
your consent, you may revoke your consent and still have the right to request the Company to disclose the source
of the personal data that you did not consent for collection. Further, if you would like to exercise any of your rights,
please contact the Company and the Company will consider your request and contact you as soon as possible. If
the Company fails to comply with the laws related to personal data protection, you can file a complaint to the
relevant government authority under the relevant law.
7.

Data Protection Measure
The Company has the proper data protection measures for your personal data, including management
protective measure, technical protective measure, and physical protective measure with regard to the accessibility
and controllability of personal data in order that the data remains secret, accurate, complete, and being ready for
use and that the data shall not be loss, accessible, useable, changeable, amendable, or disclosable by others
without the authority or unlawfully in accordance with the applicable laws.
8.

Contact Us
If you have any question or queries or would like to exercise any of your rights with regard to your personal
data, please contact us or the Secretary at:
the secretary of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“the Company”)
No. 1, Promphan Tower 2, Floor 6, Room No. 608, Soi Lat Phrao 3, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok
10900
Telephone
: 02-511-6040
If you would have any question, please contact the Company by 27 April 2022 at 12.00 P.M. so that the
Company could therefore proceed with any necessary steps.
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Proxy A, B and C

SHUNTHAI

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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Proxy (Form A.)

Written at.......................................................................................
Date....................Month........................Year................................
(1) I/We.................................................................................................Nationality...........................................
Address.........................................Road.............................................Sub-district............................................................
District............................................Province..............................................Postal Code....................................................
(2) am/are (a) shareholder(s) of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
(“The Company”)
Holding the total number of................shares and having the right to vote equal to........................votes as follows.
Ordinary share...................... shares and having the right to vote equal to........................votes
(3) Hereby appoint
(Shareholder may appoint 2 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting).
 1......................................................................................................................Age.....................................years
Address................................Road........................................ Sub-district...........................................................
District..................................................Province.............................................Postal Code.................................
or  2...................................................................................................................Age.......................................years
Address................................Road........................................ Sub- district..........................................................
District..................................................Province.............................................Postal Code.................................
(4) I hereby authorize the Chairman of the Board of Directors to
 Mr. Teerawit Tanakijsoontorn

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General
Meeting of Shareholders on Friday 26TH April 2022 at 09:00 A.M. via electronic method (E-AGM), pursuant to the
Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time, and place thereof.

1/2

Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by
myself/ourselves in all respects.

Signature...................................................................Shareholder
(....................................................................)
Signature................................................................... Proxy
(....................................................................)
Signature.................................................................. Proxy
(....................................................................)
Signature................................................................... Proxy
(....................................................................)

Remark
1. The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and
cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total number of shares specified in Clause (2)
and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.

2/2

SHUNTHAI

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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Proxy (Form B.)
Written at........................................................................................
Date......................Month........................Year...............................

(1) I/We.................................................................................................Nationality.............................................
Address.........................................Road...............................................Sub-district............................................................
District............................................Province...............................................Postal Code.....................................................
(2) am/are (a) shareholder(s) of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
(“The Company”)
Holding the total number of........................shares and having the right to vote equal to........................votes as follows.
Ordinary share.............................shares and having the right to vote equal to.........................votes
(3) Hereby appoint
(Shareholder may appoint 2 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting).
 1......................................................................................................................Age.....................................years
Address................................Road........................................ Sub-district...........................................................
District..................................................Province.............................................Postal Code.................................
or  2...................................................................................................................Age.......................................years
Address................................Road........................................ Sub- district..........................................................
District..................................................Province.............................................Postal Code.................................
(4) I hereby authorize the Chairman of the Board of Directors to
 Mr. Teerawit Tanakijsoontorn

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General
Meeting of Shareholders on Friday 26TH April 2022 at 09:00 A.M. via electronic method (E-AGM), pursuant to the
Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time, and place thereof.
(5) I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
Agenda 1
To Consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
held on 7 July 2021
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
1/4

Agenda 2
Agenda 3

Agenda 4

Agenda 5

Agenda 6

Acknowledgment of the Company's operating results report for the year 2021
This agenda is for notification; no voting is required.
To consider and approve the statement of financial position and statement of income and
other comprehensive income as at the end of the accounting period on December 31, 2021
and the auditor's report
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider and approve the dividend payment for the year 2021
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider appointing the Company's auditors for the fiscal year 2022 and determine the audit
fee
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
To consider and approve the appointment of directors who retired by rotation (completed 30 April
2 0 2 2) to be re-elected as directors of the Company for another term.
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
List of Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/ Audit Committee
1. Mr. Chakarn Saengruksawong  Agree  Disagree  Abstain
List of Directors
2. Mr. Sirasit Pasawat

Agenda 7

Agenda 8

 Agree

 Disagree  Abstain

Consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider and approve the amendment of the Memorandum of Association Clause3. (Objectives)
by adding the Company's objectives to operate and distribute steam
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
2/4
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 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider other matters (if any)
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain

(6) Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is
deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
(7) Other statements or evidences (if any) of the Proxy
(8) In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is
any amendment of 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.
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is (are) not in accordance to
my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in
all respects.
Signature...................................................................Shareholder
(....................................................................)
Signature...................................................................Proxy
(....................................................................)
Signature................................................................... Proxy
(....................................................................)
Signature...................................................................Proxy
(....................................................................)
Remark
1. The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number
of shares to many proxies for splitting votes.
2. The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total number of shares specified in Clause (2) and cannot divide
those specified shares in partial to the proxy.
3. In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached
supplemental proxy form B.
4. If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the cast that the Proxy
has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by
specifying in Clause (7).
5. In the agenda of the election of directors, Shareholder of the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
3/4

ALLONGE OF PROXY FORM B.
The appointment of proxy by the shareholder of Shun Thai Rubber Glove Industry Public Company Limited
at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 29TH April 2022 at 09:00 A.M. via electronic method
(E-AGM), pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time,
and place thereof.

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

4/4

SHUNTHAI

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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Proxy (Form C.)
Written at.........................................................................

Date..................Month........................Year.......................
(1) I/We.................................................................................................Nationality.............................................
Address.........................................Road...............................................Sub-district............................................................
District............................................Province...............................................Postal Code.....................................................
(2) (Custodian) as the Custodian for…………………………………………………………….………….....………
who is a shareholder of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
(“The Company”)
Holding the total number of.................shares and having the right to vote equal to.....................votes as follows
Ordinary share.......................shares and having the right to vote equal to...................votes
(3) Hereby appoint
(Shareholder may appoint 2 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting).
 1...................................................................................................................Age..........................................years
Address................................Road........................................ Sub-district.............................................................
District..................................................Province.....................................Postal Code...........................................
or  2...................................................................................................................Age..........................................years
Address................................Road........................................ Sub- district............................................................
District..................................................Province.....................................Postal Code...........................................
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General
Meeting of Shareholders on Friday 26TH April 2022 at 09:00 A.M. via electronic method (E-AGM), pursuant to the
Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time, and place thereof.
(4) We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
 authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held
 authorize the partial as follows.
 Ordinary share............................shares and having the right to vote equal to.............................votes
Total voting right………………………….............………votes
(5) I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
Agenda 1
To Consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
held on 7 July 2021
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
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Agenda 2
Agenda 3

Agenda 4

Agenda 5

Agenda 6

Agenda 7

Agenda 8

as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Acknowledgment of the Company's operating results report for the year 2021
This agenda is for notification; no voting is required.
To consider and approve the statement of financial position and statement of income and
other comprehensive income as at the end of the accounting period on December 31, 2021
and the auditor's report
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider and approve the dividend payment for the year 2021
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider appointing the Company's auditors for the fiscal year 2022 and determine the audit
fee
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
To consider and approve the appointment of directors who retired by rotation (completed 30 April
2 0 2 2) to be re-elected as directors of the Company for another term.
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
List of Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/ Audit Committee
1. Mr. Chakarn Saengruksawong  Agree  Disagree  Abstain
List of Directors
2. Mr. Sirasit Pasawat
 Agree  Disagree  Abstain
Consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider and approve the amendment of the Memorandum of Association Clause3. (Objectives)
by adding the Company's objectives to operate and distribute steam
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
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 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain
Consider other matters (if any)
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas
as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 Agree
 Disagree
 Abstain

(6) Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is
deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
(7) Other statements or evidences (if any) of the Proxy
(8) In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment of 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.
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is (are) not in accordance to
my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in
all respects.
Signature...................................................................Shareholder
(....................................................................)
Signature...................................................................Proxy
(....................................................................)
Signature................................................................... Proxy
(....................................................................)
Signature...................................................................Proxy
(....................................................................)
Remark
1. Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the
Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
2. Documents required are
(1) Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
(2) Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
3. The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares
to many proxies for splitting votes.
4. In the agenda of the election of directors, Shareholder of the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
5. In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental
proxy form C.
6. If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the cast that the Proxy has interest
in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (7).
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ALLONGE OF PROXY FORM C.
The appointment of proxy by the shareholder of Shun Thai Rubber Glove Industry Public Company Limited
at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 29TH April 2022 at 09:00 A.M. via electronic method
(E-AGM), pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time,
and place thereof.

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย : 10

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

42 ปี

 คุณวุฒกิ ารศึกษา

-

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 จํานวนครัง้ ในการประชุมในปี 2564

กรรมการบริ ษัท

6 / 6 ครัง้

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5 / 5 ครัง้
2 / 2 ครัง้

ประวัตกิ ารทํางาน
2564 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ / ผู้สอบบัญชี บจก.วิลล่า คุณาลัย

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.เบส 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…

Attachment: 11
Advance question form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
On Friday 29th April 2022 at 09:00 A.M. via Electronic Meeting (E-AGM)
Dear
Cc.

Secretary, Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“STHAI”)
Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited (“PAS”) as assigned by Shun
Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited to organize the meeting

I/We ............................................................................................................
Please mark ✓ in the box ( )
( ) As shareholder
( ) As a proxy from ............................................................................................................... shareholder
Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
(Attach a copy of the proxy document.)

There were questions regarding various agendas in the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders of STHAI as follows:
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Signed......................................................................... Inquire
Remark:
After filling in the above details, please return to the company within 27 April 2022 before 12:00 P.M.
- Via Fax
:
02 – 634 - 3988
sthaiagm2022@gmail.com
- Via E-mail
:
- Via Mail
:
Dear Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited (“PAS”) (As a person
assigned by Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited (“sthai”),
No. 88 Paso Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Should you have any inquiries or suggestions please contact: Khun Sontaya Noicharoen 02-634-3335 ext. 18

