
   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 

หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month                  Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อายุ ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จังหวดั ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษรอาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Siam Agro-Food Industry Public Company Limited (“Company”) 

            โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง   
            holding the total amount of  shares and have the right to vote equal to                   votes  

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้(1) ....................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จังหวดั ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 

      (2) ....................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................   
                                                                                                                        age         years, residing at 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
จังหวดั ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
     (3) ....................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                                  

            age         years, residing at 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
จังหวดั ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ์………………………………………….  
Province                  Postal Code          
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุมของบริษัท เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 17 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2020 on 9 July 2020 at 
14.00 o’clock at Meeting Room, 50 GMM Grammy Place 17th Fl. Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 or such other date, 
time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 

                         ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมายเหต/ุRemarks 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.  


