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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 

PROXY Form A. 
---------------------------- 

 

       เขียนที่...................................................................................... 
       Written at 
       วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ........................... 
       Date              Month                              Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาติ..................................................... 
I/We          Nationality 

อยู่บ้านเลขที่..............ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
Address      Road            Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด......................................................ไปรษณีย์............................................. 
Amphur/Khet    Province             Post Code 
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวัสดิ ์พาวเวอร์ 1979  จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม....................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ................................................เสียง  ดังนี ้
holding the total amount of      shares and have rights to vote equal to   votes as follows  
     หุ้นสามัญ........................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง 
      Ordinary share      shares and have rights to vote equal to       votes 
      หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง 
  Preference share      shares and have rights to vote equal to       votes 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint 
(1)  …………………………………………………………………………………………………อายุ..........................ปี 
              Age                    years 

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน....................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
residing at      Road             Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด.................................................ไปรษณีย์............................................หรือ 
Amphur/Khet    Province        Post Code                     or 

(2)  นาย.ทนง  พิทยะ………………………...................................……………………………อายุ........67..............ปี 
 Mr. Thanong  Bidaya                 Age    years 

อยู่บ้านเลขที่.......28/25…..........ถนน..งามวงศว์าน...............................................ต าบล/แขวง.....บางเขน..................................... 
residing at      Road Ngamwongwan           Tambon/Kweang.   Bangkhen 
อ าเภอ/เขต.........เมือง.......................................จังหวัด............นนทบุรี..........................ไปรษณีย์.........11000.........................หรือ 
Amphur/Khet    Muang   Province         Nonthaburi       Post Code                     or 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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(3)  นายวินยั  วิทวัสการเวช…........……………………………………………………………อายุ......64..................ปี 
 Mr. Vinai  Vittavasgarnvej                           Age    years 

อยู่บ้านเลขที่........8/1................ถนน......ลาดปลาเคา้ ซอย 77...............................ต าบล/แขวง........อนุสาวรีย์............................... 
residing at      Road   Ladplakao Soi 77          Tambon/Kweang   Anusoawaree 
อ าเภอ/เขต.......บางเขน....................................จงัหวดั....กรุงเทพมหานคร.....................ไปรษณีย์.........10220.............................. 
Amphur/Khet  Bang Khen    Province    Bangkok      Post Code                    
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ  ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
ประจ าปี 2558  ในวันพฤหัสบดทีี ่ 23   เมษายน  2558  เวลา  9.00  น.   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10310   หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf  at the Annual General Meeting of 
Shareholders of the year 2015 on 23 April 2015 at 9.00 a.m. at Grand Ballroom, 3 floor, The Emerald Bangkok Hotel, 99/1  
Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10310 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.   
 
 

 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแตก่รณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by 
myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given 
on this form. 
 
    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
           (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
              (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
           (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
            (........................................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spl it 
the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes. 


