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Sriracha Construction Public Company Limited
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Duty Stamp
20 Baht

Proxy Form A

--------------------------------เขียนที่

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Made at

วันที่

เดือน

Date

1. ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.

Month

Year

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Sub District

อาเภอ/เขต
District

ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่

As shareholder of

จากัด (มหาชน)

Sriracha Construction

Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม…………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …….............….…… เสียง ดังนี ้
Hold a total amount of

shares, and is entitled to cast

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, and is entitled to cast

votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

Preferred share

เสียง

shares, and is entitled to cast

votes

2. ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appointed

(1)

อายุ
Name

ถนน
Road

จังหวัด

Age

Residing at No.

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Sub District

District

รหัสไปรษณีย์

Province

ปี อยู่บ้านเลขที่

หรื อ

Postal Code

or

(2)

อายุ ……………ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

Age

Residing at No.

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Assign a proxy to the Independent Director

อยู่บ้านเลขที่

หรื อ

Postal Code

54

ซอย

or

นายกมล รัตนไชย

อายุ

Mr.Kamol Ratanachai

รามคาแหง 58/3 แยก 4

Age

51

ปี
years

แขวง หัวหมาก

Residing at

Road

เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 317 577

51

Sub District

.

10240

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
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Sriracha Construction Public Company Limited

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ที่ห้องแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน ตังอยู
้ ่ที่
44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี หรื อพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the
Shareholders 2017 to be held on April 24, 2017 at 10:00 pm, at Pacific Room, The Tide Resort, located at

Bangsaen 1 Rd.

44/1 Had

Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such other

place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ
Sign

ผู้มอบฉันทะ
(

)

(

)

ลงชื่อ
Sign

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
Sign

Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

(

)

ลงชื่อ
Sign

Grantor

Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy

หมายเหตุ
Remark

1. ถือ หุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้อ งมอบฉันทะให้ผรู้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on
his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ ง ใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจาตัวหรื อหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่
รับรองสาเนาเรี ยบร้อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อ จัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าตามที่อยู่ขา้ งล่างนี้ อนึ่ ง
บริ ษทั ฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature
together with the certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The
company must receive these documents within April 21, 2017.
แผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 317 577

Company Secretary Department
Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110

.
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