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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

being a shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares and have the right to vote equal to

votes as follows:

หุนสามัญ
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได โปรดใช
ขอมูลตามหมายเหตุขอ 2)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director and Chairman of the Audit Committee or Independent director
of the company to be the proxy, please use details in Remarks No.2)
1. ชื่อ

Name

อายุ

ป

อยูบานเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code or

2. ชื่อ

Name

อายุ

ป

age

years, residing at

อยูบานเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code or

3. ชื่อ

Name

อายุ

ป

age

years, residing at

หรือ

อยูบานเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

หรือ

รหัสไปรษณีย

หรือ

Province

Postal Code or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 64 ในวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล
เวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.64
to be held on Monday April 22nd , 2013 at 2.00 p.m. at the Function Room Lotus Suite 7 on the 22nd Floor, Centara Grand at
CentralWorld, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok ,10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves,

ลงนาม/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อขางทายนี้
เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุน

The shareholder may appoint anyone of the followings Independent Director and Chairman of the Audit Committee or Independent director
as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder’s behalf.
(1) นายสุรชัย
พฤกษบํารุง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
Mr.Surachai
Prukbamrong
Independent Director and Chairman of the Audit Committee /or
(2) นายสุวัฒน
สุขสงเคราะห
กรรมการอิสระ
Mr.Suwat
Suksongkroh
Independent Director
(รายละเอียดประวัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย)
(Information of the Independent Director and Audit Committee and Independent Director are shown in the enclosure)
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