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         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A) 

แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบง่ายและไม่ซับซ้อน 

 (A General and Simple Proxy Form) 
 

        เขียนที�........................................................................... 
        Written at 
        วนัที�..............เดือน...............................พ.ศ..................   
        Date    Month         Year               
 

(1)    ขา้พเจา้……………................................................................................................................สญัชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบ่า้นเลขที�........................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อาํเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์........................................ 
        District     Province               Postal Code 
 

(2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
         being a shareholder of  Phol Dhanya  Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั`งส̀ินรวม..........................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง ดงัน̀ี  
holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to votes as follows:  
  

หุ้นสามญั.............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Ordinary share           shares  and are entitled to vote equal to                               votes  

 

หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  
   Preferred share          shares  and are entitled to vote equal to                              votes   
 

(e)     ขอมอบฉนัทะให้/hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (The proxy holder of shareholder) 

          ชื�อ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years)  
อยูบ่า้นเลขที�............................ถนน (Road)..........................................................ตาํบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).................................................... 
อาํเภอ (Amphur/Khet)................................................จงัหวดั (Province).....................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)............................หรือ 
 

                   2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร̀ังที� 1/2559  ในวนัจนัทร์ที� 29 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ  สถานที�ตั`งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั`น  3  เลขที�   
1/11  ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  หรือ ที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย ดงัมีรายชื�อ
ต่อไปน̀ี (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5) 
  1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  อาย ุ54 ปี         ที�อยู:่     20/58 หมู่ที� 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
    Asso.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen age 54 years     address: 20/58 M.9 Bangtald, Pakkred, Nonthaburi 11120 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล     อาย ุ49 ปี  ที�อยู:่ 21/51 หมู่ที� 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ�งชนั กรุงเทพฯ 10170 
    Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul      age 49 years  address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170 
3. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ       อาย ุ47 ปี      ที�อยู:่  42 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ตาํบลยายชา อาํเภอสามพราน จ.นครปฐม 73110 
    Dr. Pramuk Vongtanakiat MD. age 47 years address:  42 M.2 Petchkasem Road, Yaicha, Sampran, Nakornpatom 73110 

4. นายสนัติ เนียมนิล   อาย ุ47 ปี      ที�อยู:่  99/719 หมู่ y ตาํบลบางรักพฒันา อาํเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี {{{{|  
   Mr. Santi Niamnil   age 47 years address:  99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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Appoint anyone of the above as me/our proxy folder independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on 
my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 held on Monday 29th August, 2016 at 2.00p.m. at 
The Company’s Conference room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)       
  

             
 
กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั`น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
All acts performed by the Proxy during the course of the meeting shall bind me/us if I/we performed such act. 
 
 

 
ลงนาม  …............................................................................   ผูม้อบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Proxy Grantor 
 
 
ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Proxy Holder 
 
 
ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Proxy Holder 
 
 
ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

 
 
 
 
หมายเหตุ/Remark: 
ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of 
shares to several proxies to vote separately. 
 
 

กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชน 
พร้อมเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

Please enclose a certified copy of ID 
Card 


