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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

PROXY Form B. 
---------------------------- 

 

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

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................สญัชาติ..................................................... 
I/We          Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
Address      Road            Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั......................................................ไปรษณีย.์............................................ 
Amphur/Khet    Province             Post Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น  จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Srisawad Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั................................................เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of      shares and have rights to vote equal to   votes as follows  
     หุน้สามญั........................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...............................................................เสยีง 
      Ordinary share      shares and have rights to vote equal to       votes 
      หุน้บรุมิสทิธิ.....................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...............................................................เสยีง 
  Preference share      shares and have rights to vote equal to       votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 
(1)  …………………………………………………………………………………………………อาย.ุ.........................ปี 
              Age                    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน....................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
residing at      Road             Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.................................................ไปรษณีย.์...........................................หรอื 
Amphur/Khet    Province        Post Code                     or 

(2)  นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ…์…………...................................……………………………อาย.ุ.......60..............ปี 
 Mr. Weerachai  Ngarmdeevilaisak            Age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี......37 …........…..........ถนน..รามอินทรา 4.......................................ต าบล/แขวง.....อนสุาวรยี.์................................... 
residing at               Road Ramindra 4          Tambon/Kweang.   Anusoawaree 
อ าเภอ/เขต.........บางเขน...................................จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร................ไปรษณีย.์........10220.........................หรอื 
Amphur/Khet    Bang Khen  Province         Bangkok           Post Code                     or 

    สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 

    Enclosure 5 
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(3)  พลต ารวจเอก ภาณ ุ เกิดลาภผล    ……………………………………………………อาย.ุ.....67..................ปี 
 Pol.Gen. Pharnu  Kerdlarpphon                 Age    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี........56…….........ถนน.....บางแวก ซอย 146.................................ต าบล/แขวง........บางไผ.่.............................. 
residing at      Road   Bangwaek Soi 146                           Tambon/Kweang   Bang Phai 
อ าเภอ/เขต.......บางแค.....................................จงัหวดั....กรุงเทพมหานคร.....................ไปรษณีย.์........10600.............................. 
Amphur/Khet  Bang Khae    Province    Bangkok      Post Code                    
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ  ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565  ในวนัศกุรท์ี ่  22   เมษายน  2565  เวลา  13.00  น.   ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) เพยีงรูปแบบเดียวเทา่นัน้ 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดโดยกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยถา่ยทอดสด ณ หอ้ง Auditorium ชัน้ 3 อาคารศรสีวสัดิ ์ เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้
วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2022 on 22 April 2022  at 1.00 p.m. via electronic means (E-AGM) only and in compliance with 
rules and regulations prescribed under the applicable law by broadcasting live from the Auditorium room, 3rd floor, 
99/392 Srisawad Building, Chaeng Watthana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 or such date, time and place 
if the meeting is rescheduled.   
 

(4) ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
  Item No.1 To consider for approval the minutes of  The Annual General Meeting of Shareholders   
                                     for the year 2021  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Item No.3 To consider for approval the Financial Statements of the year 2021 ended 31 December 

2021 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรปี 2564 และจ่ายเงนิปันผล 
Item No 4 To consider for approval the appropriation of net profit  2021 and dividend payment. 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
              Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
Item No 5 To consider for approval the re-appointment of directors who retired by rotation. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

  1.  นายวินยั  วิทวสัการเวช 
       Mr. Vinai   Vittavasgarnvej 
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
               Approve       Disapprove      Abstain 
  2.  นายสเุมธ  มณีวฒันา 
       Mr. Sumate  Maneewattana 
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                 Approve       Disapprove      Abstain 
  3.  นายกดุั่น  สขุมุานนท ์
        Mr. Kudun   Sukhumananda 
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

4.  นายฉตัรชยั   แกว้บตุตา 
        Mr. Chatchai   Kaewbootta   
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

5.  นายวิชิต   พยหุนาวชียั  
        Mr. Wichit  Phayahanaveechai  
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 
Item No 6 To consider for approval the director remuneration for the year 2022 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
              Approve       Disapprove      Abstain 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 
Item No. 7 To consider for approval the appointment of the Company’s auditor and determination of 

audit fee for the year 2022 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
Item No.8 To consider other business (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนน 
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
    If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered  invalid. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่            
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting 
intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned 
agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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. 
 
    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
              (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
            (........................................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks 

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

2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B 
as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Srisawad Corporation Public Company Limited 

 

      ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ในวนัศกุร ์ ที่  22  เมษายน  2565  เวลา 13.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-
Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้ง Auditorium ชัน้ 3 อาคารศรสีวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 
3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปใน  วนั  เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2022 on 22  April 2022 at 1 p.m. via electronic 
means ( E-AGM)  only by broadcasting live from the Auditorium room, 3rd floor, 99/ 392 Srisawad Building, Chaeng 
Watthana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 or such other date, time and place if the meeting is 
rescheduled. 
       

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

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง  
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 


