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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

being a shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

holding the total amount of

shares and have the right to vote equal to

votes as follows:

� หุน้ สามัญ
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการกากับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุข้อ 2)

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

Name

อายุ

ปี

อยู่บา้ นเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code or

2. ชื่อ

Name

อายุ

ปี

age

years, residing at

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code or

3. ชื่อ

Name

อายุ

ปี

age

years, residing at

หรื อ

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

หรื อ

รหัสไปรษณี ย ์

หรื อ

Province
Postal Code or
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ เลขที่ 494
ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 65 on
Tuesday, 22 April 2014 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 2&3 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road,Lumpini, Path umwan,
Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
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กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the nu mber
of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการอิสระและประธานกรรมการกากับการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้

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) นายสุ รชัย
พฤกษ์บารุ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
Mr.Surachai Prukbamrong Independent Director and Chairman of the Audit Committee /or
(2) นายวิชิต
กรวิทยาคุณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกากับการปฏิบตั ิงาน
Mr.Vichit
Kornvityakoon Independent Director / Audit Committee Member and Chairman of Compliance Committee
(รายละเอียดประวัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกากับ
การปฏิบตั ิงาน ปรากฏ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย)
(รายละเอียดประวัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย)
(Information of the Independent Director and Chairman of the Audit Committee and Independent Director / Audit Committee Member
and Chairman of Compliance Committee are shown in the enclosure)
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