(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนั งสื อมอบฉั นทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

เขี ยนที่

Shareholder’s Registration No.

Written at
วันที่

เดื อน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
Office Address

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิ จเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ......................................................................................... ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของ
Acting as the Custodian For
being a shareholder of
บริษัทเงินทุน ศรี สวัสดิ์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”)
Srisawad Finance Public Company Limited (“The Company”)
โดยถื อหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง

ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
votes
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง

preference share
shares and are entitled to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ

Name

ถนน
Road
จังหวัด
Province
 2. ชื่อ

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

3.
ชื่อ
 Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province



(ผูถ้ ื อหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั ก็ได้)
(The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy)
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
age

อายุ
age

อายุ
age

ปี
years,
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or
ปี
years,
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or
ปี
years,
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยูบ่ า้ นเลขที่
residing at

อยูบ่ า้ นเลขที่
residing at

อยูบ่ า้ นเลขที่
residing at

หรือ มอบฉันทะให้แก่ นายสุ ชาติ เหลื องสุ รสวัสดิ์ (กรรมการอิ สระ)
or Appoint Mr.Suchart Luengsuraswat (Independent Director)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม วิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1103-1104 ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the
shareholders No. 1/2018 on Monday, 19 February 2018 at 9.00 Hours at The Meeting Room 1103-1104, 11th floor, Bangkok Insurance
Building, No.25 Sathon Tai Road, Thung Mahamek, Sathon, Bangkok or such other date, time and place as may be postponed or changed.
ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person
หน้ า 1 ของจานวน 4 หน้ า

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถอื และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Equal to all of the number of shares held by me/us and entitling to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
A part of all number of shares held by me/us


 หุน้ สามัญ

ordinary share
 หุน้ บุริมสิ ทธิ

preference share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด
Total entitled vote

หุน้
shares
หุน้
shares

และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
and entitling to vote
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
and entitling to vote

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

เสียง
votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 52 held on Friday, 21 April 2017



 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 2
Agenda No. 2



Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับแผนการดาเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน
To approve the Company to amend its Collateralized Lending Business Plan
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ก)
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 3
Agenda No. 3

 ไม่เห็นด้วย


 ไม่เห็นด้วย


Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทาสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับบริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด
To approve the Company to enter into Loan Management Service Agreement with Srisawad Power 2014 Co., Ltd.



 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย


Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the
shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทที่ ี่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า

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.
กิจการใดทีผ่ รู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action undertaken by the Proxy at the meeting, it shall be deem as such acts had been done by me/us in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy of I.D. Card

ลงนาม/Signed
ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(______________________________________)
ลงนาม/Signed
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(______________________________________)
ลงนาม/Signed
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(______________________________________)
ลงนาม/Signed
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(______________________________________)

หมำยเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ทีป่ รากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
This Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing
the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in Custodian business.
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a
shareholder may not be split among more than one Proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated
Director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form C
attached to this notice.

หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Annex to the Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหำชน)
The appointment of Proxy by a shareholder of Srisawad Finance Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1103-1104 ชั้นที่ 11
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่พงึ เลือ่ นไปใน วัน เวลา และ สถานที่
อื่นด้วย
For the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2018 to be held on Monday, 19 February 2018 at 9.00 Hours
at The Meeting Room 1103-1104, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No.25 Sathon Tai Road, Thung Mahamek, Sathon, Bangkok or
any adjournment at any date, time and place thereof
วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
 เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เสียง

เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
 เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เสียง

เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
 เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เสียง

เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
 เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เสียง

หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า

