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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B.
…………….…………………

เขียนที่ .................................................................................
Written at

วันที่................เดือน...................................พ.ศ. .................
Date

Month

Year

(1 ) ขาพเจา......................................................................................สัญชาติ..................อยูบ านเลขที…
่ …………………………........................
I/We

nationality

Residing at

ถนน..............................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย…
 ……
Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2 ) เปนผูถอื หุนของ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม..............................................หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................เสียง
Holding the total amount of ordinary shares
shares and have the right to vote equal to
votes
(3 ) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดโปรด
ใชขอมูลตามหมายเหตุขอ 4.)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director and Chairman of the Audit Committee or Independent Director
or Director of the company to be the proxy, please use details in Remarks No.4)
( 1 ) ชือ่ ......................................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่..........................................................
Name

age

year, residing at

ถนน...............................................................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................
Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย.........................................หรือ
Province
Postal Code
or
( 2 ) ชื่อ...................................................................................อายุ.......................ป อยูบานเลขที่........................................................
Name
age
year, residing at
ถนน...............................................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย.........................................หรือ
Province
Postal Code
or
(3 ) ชื่อ...................................................................................อายุ.......................ป อยูบานเลขที่.......................................................
Name
age
year, residing at
ถนน...............................................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย.............................................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 64 ในวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
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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(4 ) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
Agenda No.1 To adopt the minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting No.63 held on April 30 , 2012.
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
Agenda No.2 To acknowledge the Board of Directors’ Annual Report.
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับป 2555
Agenda No.3 To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31,2012, Statement of
Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2012
( ก ) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2555 และการจายเงินปนผล
Agenda No.4 To consider the Profit allocation for the year 2012 and Dividend payment
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
Agenda No.5 To consider and elect Directors as replacement for Directors retiring by rotation.
( ก ) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล / Election of the following directors
1. นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไมเปนผูบ ริหาร) Mr. Veraphan Teepsuwan (Non-Executive Director)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) Mr. Andreas Johann Wilhelm (Non-Executive Director)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เปนผูบ ริหาร) Mr. Chusak Salee (Executive Director)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) Miss. Nopporn Tirawattanagool (Non-Executive Director)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Agenda No.6 To consider and approval the directors’ remuneration.
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
Agenda No.7 To consider for approval of the appointment of the auditor and stimulate the amount of audit fee.
( ก ) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

Approve
วาระที่ 8
Agenda No.8

Disapprove

Abstain

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
To consider other matters (if any)
( ก ) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5 ) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถกู ตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอื หุน
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and
not on my behalf as the shareholder.
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(6 ) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีทที่ ี่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มกี ารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 or 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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถอื เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, expected for mistaken
vote.
ลงนาม/Signed………………...……........…….............................…..………………..ผูมอบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงนาม/Signed………………………………………………........................................ผูรบั มอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงนาม/Signed……………………......................................…………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงนาม/Signed………………......................................………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ ือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ 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. ผูถ ือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุน ที่ถอื ตามที่ระบุไวในขอ ( 2 ) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถอื
ตามที่ระบุไวในขอ ( 2 ) ได
The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause ( 2 ) and shall not grant only a portion of the
shares less than those specified in Clause ( 2 ) to the proxy.
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any agenda to be consider other than those Specified above, the Proxy maybe add such additional to the supplemental
proxy form.
4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ คนใดคนหนึ่งตาม
รายชื่อขางทายนี้เปนผูรบั มอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ อื หุนได
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 Chairman of the Audit Committee and Independent Director are shown in the enclosure)
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุน ของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ สถานที่อื่นดวย
For the Annual General Meeting of Shareholders No.64 to be held on 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 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok,10330 or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.
วาระที่
Agenda

.เรื่อง
Re:
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda

.เรื่อง
Re:
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:

เห็นดวย
Approve
วาระที่
Agenda

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

.เรื่อง
Re:
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda

.เรื่อง
Re:
( ก ) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
( b ) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Re: Election of directors
ชือ่ กรรมการ........................................................................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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