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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 

PROXY Form A. 
---------------------------- 

 

       เขียนที่...................................................................................... 
       Written at 
       วนัท่ี................เดือน.................................พ.ศ........................... 
       Date              Month                              Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาติ..................................................... 
I/We          Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี..............ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
Address      Road            Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั......................................................ไปรษณีย์............................................. 
Amphur/Khet    Province             Post Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Srisawad Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั................................................เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of      shares and have rights to vote equal to   votes as follows  
     หุ้นสามญั........................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................................เสยีง 
      Ordinary share      shares and have rights to vote equal to       votes 
      หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................................เสยีง 
  Preference share      shares and have rights to vote equal to       votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1)  …………………………………………………………………………………………………อาย.ุ.........................ปี 
              Age                    years 

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน....................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
residing at      Road             Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.................................................ไปรษณีย์............................................หรือ 
Amphur/Khet    Province        Post Code                     or 

(2)  นาย.วินยั   วิทวสัการเวช………………...................................……………………………อาย.ุ.......67..............ปี 
 Mr. Vinai  Vittavasgarnvej             Age    years 

อยูบ้่านเลขท่ี.......8/1……..........ถนน..ลาดปลาเค้า ซอย 77..................................ต าบล/แขวง.....อนสุาวรีย์.................................... 
residing at      Road Ladplakao Soi 77           Tambon/Kweang.   Anusoawaree 
อ าเภอ/เขต.........บางเขน...................................จงัหวดั............กทม..............................ไปรษณีย์.........10220.........................หรือ 
Amphur/Khet    Bang Khen  Province         Bangkok           Post Code                     or 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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(3)  นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ…์........……………………………………………………อาย.ุ.....56...................ปี 
 Mr. Weerachai  Ngarmdeevilaisak                 Age    years 

อยูบ้่านเลขท่ี........37.................ถนน.....รามอินทรา ซอย 4...............................ต าบล/แขวง........อนสุาวรีย์............................... 
residing at      Road   Ramindra 4                                   Tambon/Kweang   Anusaowaree 
อ าเภอ/เขต.......บางเขน.....................................จงัหวดั....กรุงเทพมหานคร.....................ไปรษณีย์.........10220.............................. 
Amphur/Khet  Bang Khen     Province    Bangkok    Post Code                    
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2561  ในวนัศกุร์ที ่ 16   พฤศจิกายน  2561  เวลา  9.00  น.   ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 3  โรงแรมดเิอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  เลขที ่
99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400   หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf  at the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 2/2018 on 16 November 2018 at 9.00 a.m. at Ballroom 1, 3 floor, The Emerald Bangkok Park Hotel, 
99/1  Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10400 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.   
 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by 
myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given 
on this form. 
 
    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
              (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
            (........................................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes. 


