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สิง่ที่สง่มาด้วย 7/Attachment 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) / Proxy ( Form A ) 
 

 เขยีนที_่______________________________________________________ 
Written at 

    วนัที_่____________เดอืน______________________พ.ศ._____________ 
Date          Month                                    Year  

(1) ขา้พเจา้____________________________________________________________________สญัชาต_ิ___________________________________ 
I/We        Nationality 

อยู่บา้นเลขที_่________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
Residing at Road           Sub-district           
อ าเภอ/เขต___________________________จงัหวดั_____________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________________ 
District Province         Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Golden Lime Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม________________________หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________เสยีง ดงันี้ 
Holding a total amount of                     Share(s) and have a right to vote equal to                     Vote(s) as follows: 

 หุน้สามญั__________________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________เสยีง 
     Ordinary share(s)        Share(s) having a right to vote equal to         Vote(s) 

 หุน้ปุรมิสทิธ_ิ_______________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________เสยีง 
     Preference share(s)       Share(s) having a right to vote equal to         Vote(s) 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้          
 Hereby appoint  
    (1) _____________________________________________________________________________อาย_ุ___________________________ปี 
                Age                                              Years 

อยู่บา้นเลขที_่_________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_________________________________ 
Residing at Road           Sub-district           
อ าเภอ/เขต___________________________จงัหวดั_____________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________________ 
District Province         Postal Code 

    (2)      นายศรีภพ  สารสาส                                กรรมการอิสระ                    อาย ุ              58                  ปี  
                Age                                              Years 

อยู่บา้นเลขที ่14 ซอยฟรเีมยีร ์1 แยก 14 ถนน                  -                     ต าบล/แขวง     หนองบอน                        .     
Residing at         14 Soi Premier 1 Yeak 14  Road                        -           Sub-district           Nongbon          
อ าเภอ/เขต      ประเวศ                     จงัหวดั     กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์   10250                            .     
District                Prawet Province       Bangkok         Postal Code            10250 

    (3)      นายสุวิทย ์ มาไพศาสสิน                           กรรมการอิสระ                    อาย ุ              56                  ปี  
                Age                                              Years 

อยู่บา้นเลขที ่177 ซอยอาคารพบิลูวฒันา  ถนน        พระราม 6                   ต าบล/แขวง     สามเสนใน                      .    
Residing at       177 Soi Philun Wattana Building Road           Rama 6                       Sub-district           Samsennai          
อ าเภอ/เขต      พญาไท                      จงัหวดั     กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์   10400                           .     
District                Prayathai Province       Bangkok         Postal Code             10400 

  (4) นายบวร  วงศสิ์นอดุม                                               กรรมการอิสระ                   อาย ุ              61                  ปี  
     Mr.Bowon Vongsinudom   Independent Director   Age                                                                               Years 

อยู่บา้นเลขที ่93/2 ซอยลาดพรา้ว 18    ถนน       -                   ต าบล/แขวง     จอมพล                      
Residing at       93/2 Soi Ladprow 18            Road          -                        Sub-district         Chompol   

อ าเภอ/เขต      จตุจกัร                      จงัหวดั     กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์   10900                           . 
District               Chatujaki Province       Bangkok         Postal Code           10900 

โปรดกาเครือ่งหมายหน้าช่ือผูร้บัมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว / Please select only one Proxy 

อากรแสตมป์
20บาท 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในวนัศุกรท์ี ่8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Magic 2 Room ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอน
เวนชัน่ เลขที ่99 ถ.วภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of the above as my /our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on Friday, April 8, 2016 as from 2 p.m. at Magic 2 Room 2nd Floor, Miracle Grand Convention 
Hotel No. 99 Vibravadi Rangsit Road, Laksi , Bangkok 10210 , or such other date, time and place should the meeting be 
postponed. 
 
กจิใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us 
in all respects. 
 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูม้อบฉนัทะ/Appointer 
                       (                                                                        ) 
     
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูม้อบฉนัทะ/Appointer 
                       (                                                                        ) 
 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 
 
หมายเหต/ุRemarks 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may 
not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
 
 

กรณีท่ีมอบฉันทะ   ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดพรอ้มแนบ
ส าเนาเอกสารหลกัฐานอยา่งครบถว้นแลว้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีน 

In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the completed 
proxy from along with the required documents to the registration staff. 

 
(โปรดกรณุาแนบส าเนาบตัรประชาชน ของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะมาพร้อมกนัด้วย 

และผูร้บัมอบฉันทะโปรดน าบตัรประชาชนตวัจริงมาด้วย) 


