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            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy ( Form C )       สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  (4) / Attachment  (4) 

 (ส ำหรบัผูถื้อหุ้นต่ำงประเทศท่ีแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 เขยีนที_่______________________________________ 
Written at 

 วนัที_่____________เดอืน______________________พ.ศ._____________ 
Date           Month                                         Year  

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________สญัชาต_ิ___________________________________ 
I/We                  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที_่________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
Residing at Road         Sub-district    

อ าเภอ/เขต___________________________จงัหวดั_____________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________________ 
District Province        Postal Code 

ในฐำนะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั (ผูถ้ือหุ้น)____________________________________ 
As a custodian for (Shareholder’s name) 
ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน)  
Being a shareholder of Golden Lime Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม________________________หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________เสยีง ดงัน้ี 
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) 

 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint  
    (1) ______________________________________________________________________อาย_ุ___________________________ปี 
               Age                                              Years 

อยูบ่า้นเลขที_่_________________________ถนน______________________ต าบล/แขวง_________________________________ 
Residing at      Road      Sub-district    
อ าเภอ/เขต___________________________จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณยี_์_______________________________ 

      District Province     Postal Code 
    (2)   นำยศรีภพ  สำรสำส             กรรมกำรอิสระ                  อายุ               58                    ปี 
 Mr.Sripop  Sarasas              Independent Director    Age        Years 

อยูบ่า้นเลขที ่14 ซอยฟรเีมยีร1์ แยก 14ถนน   -                                    ต าบล/แขวง     หนองบอน                        . 
Residing at  14 Soi Premier 1 Yeak 14Road  -                                  Sub-district         Nongbon   
อ าเภอ/เขต     ประเวศ                     จงัหวดั     กรงุเทพฯ                    รหสัไปรษณยี ์   10250                            . 
District          Prawet Province           Bangkok   Postal Code           10250 

    (3)    นำยสวิุทย ์ มำไพศำสสิน     กรรมกำรอิสระ                   อายุ               56                  ปี  
    Mr.Suvit Mapaisansin            Independent Director    Age                                      Years 

อยูบ่า้นเลขที ่177 ซอยอาคารพบิลูวฒันา  ถนน        พระราม 6                   ต าบล/แขวง     สามเสนใน                      . 
Residing at  177 SoiPhilunWattana Building Road           Rama 6 Sub-district        Samsennai   
อ าเภอ/เขต      พญาไท                      จงัหวดั     กรงุเทพฯ                    รหสัไปรษณยี ์   10400                           . 
District           Prayathai Province       Bangkok Postal Code   10400 

   (4) นำยบวร  วงศสิ์นอดุม            กรรมกำรอิสระ                   อายุ               61                  ปี  
     Mr.Bowon Vongsinudom Independent Director   Age                              Years 

อยูบ่า้นเลขที ่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     กรงุเทพฯ                    รหสัไปรษณยี ์   10900                           . 
District               Chatujaki Province       Bangkok         Postal Code           10900 

(โปรดกรณุำแนบส ำเนำบตัรประชำชน ของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะมำพร้อมกนัด้วย 
และผูร้บัมอบฉันทะโปรดน ำบตัรประชำชนตวัจริงมำด้วย) 

โปรดกำเครื่องหมำยหน้ำช่ือผูร้บัมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว / Please select only one Proxy 

อากรแสตมป์
20บาท 

Duty Stamp 
THB20 
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ในวนัศุกรท์ี ่11 พฤศจกิายน 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Magic 2 Room ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ  
แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถ.วภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรงุเทพฯ  10210  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of the above as my /our proxy to attend and vote on my/our behalf in the EGM 1/2016 of Shareholders to be held on Friday, 
November 11, 2016 as from 2.00 p.m. at Magic 2 Room 2nd Floor, Miracle Grand Convention Hotel No. 99 VibravadiRangsit Road, Laksi, 
Bangkok 10210 , or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

กจิใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 
 

(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะในกำรประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 
       I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote there in will be as follow: 
       มอบฉันทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นทัง้ส้ินท่ีข้ำพเจ้ำถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตำมข้อ (1) 
       Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote accordance with Cause(1) 
       มอบฉันทะ บำงส่วน คือ หุ้นสำมญั______________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_________________เสียง 
        Grant Partial of Ordinary Share                                         Shares and have the right to vote                                           votes             
       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด___________________________________เสียง 
          Totaling                                                                                                                votes            
            

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้น้ี ดงัน้ี 
        In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follow: 
 

 วำระท่ี 1 เรื่อง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2559  เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2559 

Agenda 1 Subject: To consider and certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders  
 held on April 8, 2016 

ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีง งดออกเสยีง……………เสยีง 
    Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 

 วำระท่ี 2 เรื่อง   พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรของบริษทัจำก 7 เป็น 9 คน และ 
  กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพ่ิมเติม  จ ำนวน 2 ท่ำน 

 Agenda 2 Subject: To consider and approve increasing the Board of Directors of the Company from 7 to 
9 and appoint 2 new Directors 

เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
     Vote for all nominated candidate 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 

 เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
      Vote for an individual nominated candidate 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่   1. นำยอเลก็ซำนเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน 
Name of the nominated candidate  1. Mr. Alexandre Antoine J. Boonen 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่   2. นำงสำวคริสเทล เวอเลเยน 
Name of the nominated candidate  2. Miss Kristel Verleyen 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
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 วำระท่ี 3 เรื่อง พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  

Agenda 3 Subject: Others (if any) 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote         Abstain……………….Vote 

 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a 
shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใด ไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมต ิในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers 
or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy 
shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบ ฉนัทะ 
ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by  
me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects 
 

    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                       (                                                                        ) 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
หมำยเหตุ : ตำมประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5)2007 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ แบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูฝ้ากและ

ดแูลหุน้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. คอื 

Evidences to be enclosed with the proxy form C are 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on vehalf of the shareholder. 
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (custodian) 

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permission to act as a Custodian. 
3. จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการ

ลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting 
rights in respect of a certain portion of shares. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual. 

5.ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อตามแนบดา้นลา่งของหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 
ค ฉบบันี้ 
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั สธุำกญัจน์  จ ำกดั  (มหำชน) (“บริษทั”) 
The proxy as a shareholder of Golden Lime Public Company Limited  (“The Company”) 
ในกำรประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  บริษทั สธุำกญัจน์  จ ำกดั  (มหำชน) ในวนัศกุรท่ี์ 11 พฤศจิกำยน 2559  เวลำ 14.00 น.  
ณ ห้อง Magic 2 Room ชัน้ 2 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่เลขท่ี 99 ถ.วิภำวดีรงัสิต หลกัส่ี กรงุเทพฯ 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the meeting of the EGM 1/2016 of Golden Lime Public Company Limited  Friday, November 11, 2016, 2.00 p.m. at  Magic 2 Room, 2nd Floor, 
Miracle Grand Convention Hotel No. 99 VibhavadiRangsit Road, Laksi , Bangkok 10210 or such other date, time and place as the meeting may 
be adjourned. 

  วำระท่ี_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 
 ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เหน็ดว้ย.......................เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีง งดออกเสยีง……………เสยีง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 

  วำระท่ี_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 

Agenda Subject: 
 ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เหน็ดว้ย.......................เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีง งดออกเสยีง……………เสยีง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 
 

 วำระท่ี_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 

Agenda Subject: 
 ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เหน็ดว้ย.......................เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีง งดออกเสยีง……………เสยีง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote   Abstain……………….Vote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                    <5/5> 

 

 วำระท่ี______ เรื่อง เลือกตัง้กรรมกำรใหม่ (ต่อ) 
Agenda            Subject: Election of New Directors (Continued) 
 
เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
     Vote for all nominated candidate 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 


 เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
      Vote for an individual nominated candidate 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่   1. นำยอเลก็ซำนเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน 
Name of the nominated candidate  1. Mr. Alexandre Antoine J. Boonen 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่   2. นำงสำวคริสเทล เวอเลเยน 
Name of the nominated candidate  2. Miss Kristel Verleyen 
เหน็ดว้ย.......................เสยีงไมเ่หน็ดว้ย……………..เสยีงงดออกเสยีง……………เสยีง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                       (                                                                        ) 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 

 


