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บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

--------------------------------- 

 เขียนที�      
 Made at 

 วนัที�   เดือน   พ.ศ.  
 Date           Month                          Year 

�. ขา้พเจา้  สญัชาต ิ    
   I/We  Nationality 

อยู่บา้นเลขที� ถนน    ตาํบล/แขวง     
Residing at  Road             Sub District 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    
District Province Postal Code 

ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท   ศรีราชาคอนสตรคัชั�น        จาํกดั (มหาชน) 
As shareholder of                                     Sriracha Construction  Public Company Limited  
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม…………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี� 
Hold a total amount of                                     shares, and is entitled to cast              votes 

    หุน้สามญั         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast                votes 

    หุน้บรุมิสทิธิ        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast                 votes 

 

 �. ขอมอบฉนัทะให ้ 
     Hereby Appointed  

       (1)                                               อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�    
                            Name  Age    Residing at No. 

ถนน    ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต     
Road    Sub District   District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 

                    (2)                                                                     อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขที�     
                            Name                                               Age   Residing at No. 

ถนน    ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต      
Road    Sub District    District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 
 

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ นายกมล รัตนไชย      อาย ุ      57        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Kamol Ratanachai                   Age    57     years  

อยู่บา้นเลขที�        54      ซอย รามคาํแหง 58/3 แยก 4         แขวง    หวัหมาก  

No…………….54 ………………… Street  Ramkhamhaeng 58/3 Intersection4………. Sub District Huamark  

เขต    บางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10240  

District       Bangkapi Province      Bangkok                 Postal Code ……..10240   
 

 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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Sriracha Construction Public Company Limited 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2566 ในวนัที� 19 เมษายน 2566  เวลา 10:00 น.  ณ หอ้งแปซฟิิค โรงแรม The Tide บางแสน 

ตั�งอยู่ที� �� ซอย � ถนนบางแสนสาย � ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุร ีหรือพงึจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�น

ดว้ย 
Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the 

Shareholders 2023 to be held on April 19, 2023 at 10:00 pm, at Pacific Room, The Tide Resort, located at 44/1 Had 

Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such other place 

as may be adjourned or changed. 

 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนั�น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 

  

 ลงชื�อ     ผูม้อบฉนัทะ 
 Sign        (     )     Grantor 

 ลงชื�อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Sign       (    )     Proxy 

 ลงชื�อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Sign        (    )     Proxy 

 ลงชื�อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Sign        (    )     Proxy 

หมายเหตุ 
Remark 
  

1. ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 สามารถนาํส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจาํตวัหรือหนังสือรับรองบริษทัที�

รับรองสําเนาเรียบร้อย ณ สถานที�ประชุม ตามวนัและเวลาที�กาํหนด หรือ จดัส่งทางไปรษณียม์าตามที�อยู่ขา้งล่างนี�  อนึ� ง 

บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บเอกสารภายในวนัที� 18 เมษายน 2566 

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 18, 2023. 

แผนกเลขานุการบริษทั        Company Secretary Department 
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