
< 1/2> 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7/Attachment 7 

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ก) / Proxy ( Form A ) 
 

 เขียนที่_______________________________________________________ 
Written at 

    วันที_่____________เดือน______________________พ.ศ._____________ 
Date          Month                                    Year  

(1) ข้าพเจ้า____________________________________________________________________สัญชาติ____________________________________ 
I/We        Nationality 
อยู่บ้านเลขที่_________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
Residing at Road           Sub-district           
อ าเภอ/เขต___________________________จังหวัด_____________________________รหัสไปรษณีย_์_______________________________ 
District Province         Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Golden Lime Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง ดังนี้ 
Holding a total amount of                    Share(s) and have a right to vote equal to  Vote(s) as follows: 

 หุ้นสามัญ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________เสียง 
     Ordinary share(s)        Share(s) having a right to vote equal to         Vote(s) 

 หุ้นปุริมสิทธ_ิ_______________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________เสียง 
     Preference share(s)       Share(s) having a right to vote equal to         Vote(s) 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้           
 Hereby appoint

  
    (1) _____________________________________________________________________________อายุ____________________________ป ี
                Age                                              Years 

อยู่บ้านเลขที่__________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_________________________________ 
Residing at Road           Sub-district           
อ าเภอ/เขต___________________________จังหวัด_____________________________รหัสไปรษณีย_์_______________________________ 
District Province         Postal Code 

    (2)      นายศรีภพ  สารสาส                                กรรมการอิสระ                    อาย ุ              59                  ป ี 
                Age                                              Years 

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

    (3) นายบวร  วงศ์สินอุดม            กรรมการอิสระ                   อาย ุ              62                  ปี  
     Mr.Bowon Vongsinudom   Independent Director   Age                                              Years 

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

อ าเภอ/เขต      จตุจักร                      จังหวัด     กรุงเทพฯ                    รหัสไปรษณีย์    10900                           . 
District               Chatujaki Province       Bangkok         Postal Code           10900 

 

   (4) นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์     กรรมการอิสระ                   อาย ุ              65                  ปี  
     Mr.Prapat Vanapitaksa    Independent Director   Age                                              Years 

อยู่บ้านเลขที่ 62/1 ซอยพหลโยธิน 42    ถนน       -                   ต าบล/แขวง     เสนานิคม                      
Residing at       62/1 Soi Senanikom 42          Road          -                        Sub-district         Senanikom   

อ าเภอ/เขต      จตุจักร                      จังหวัด     กรุงเทพฯ                    รหัสไปรษณีย์    10900                           . 
District               Chatujaki  Province       Bangkok         Postal Code           10900 

 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please select only one Proxy 

อากรแสตมป์
20บาท 

Duty Stamp 
THB20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of the above as my /our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2017 Annual General Meeting 
(AGM 2017) of Shareholders to be held on Wednesday, April 5, 2017 as from 2.00 p.m. at Bussarakam Ballroom, the 
Avani Atrium, Hotel, No. 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time 
and place should the meeting be postponed. 
 
กิจใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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 ______________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Appointer 
                       (                                                                        ) 
     
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Appointer 
                       (                                                                        ) 
 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 
    ลงชื่อ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 
 

กรณีที่มอบฉันทะ   ผู้รับมอบฉันทะต้องน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบส าเนา
เอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน 

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. 

 
(โปรดกรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะมาพร้อมกันด้วย 

และผู้รบัมอบฉันทะโปรดน าบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย) 


