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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบทกํีาหนดรายการตา่งๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอยีดชดัเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

เขยีนท ี                        
Written At 

วันท ี      เดอืน           พ.ศ.             
Date      Month         Year 

1. ขา้พเจา้                                               สัญชาต ิ              . 
     I/We                                                                                          Nationality 
อยูบ่า้นเลขท ี    ถนน                            ตําบล/แขวง                               
Address    Road                                         Sub-District 
อําเภอ/เขต        จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์                                              
District                  Province       Zip Code 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท  จํากดั (มหาชน) 
     Being a shareholder of Sonic Interfreight  Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จํานวนทังสนิรวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั              เสยีง  ดังน ี
Holding the total amounting of  shares and the voting right equals to   votes as follows: 
     หุน้สามัญ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงไดเ้ทา่กบั              เสยีง 
     Ordinary share  shares equals to voting right               votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้
     Hereby appoint 
 (1)                  อาย ุ       ปี  อยูบ่า้นเลขท ี                 . 
                                                                                 Age                 Address 
ถนน        ตําบล/แขวง                                    อําเภอ/เขต                                        . 
Road                                 Sub-District                         District   
จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               หรอื 
Province             Zip Code                                           : or, 
 (2)     อาย ุ ปี   อยูบ่า้นเลขท ี             ถนน                 .                
      Age      Address  Road 
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์           หรอื 
Sub-District  District   Province   Zip Code           : or, 

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษัิท     รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ        อาย ุ  67  ปี 
อยูบ่า้นเลขท ี     111/107 หมูบ่า้นลดัดาวลัย ์     ซอย         สขุาภบิาล 5 ซอย 27       ถนน           สขุาภบิาล            . 
แขวง        คลองถนน    .เขต        สายไหม         จังหวัด       กรงุเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10220        . 
               Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Director,  Assoc.Prof.Kalyapron  
Pan-ma-rerung  Age   67  years Address at No.  111/107 Laddarom Soi Sukhaphiban 5 Soi 27, Sukhaphiban 
Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220  . 

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ในวนัท ี23 เมษายน 2562 เรมิประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอ้งสปรงิ บอลรูม  
โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรงุเทพ สาทร เลขท ี291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ี
เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Meeting 
Shareholders to be held on 23 April 2019 at 2:00 PM. at Spring Ballroom Chatrium Residence Sathon 
Bangkok Hotel No.291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Bangkok 10120 or on the date 
and at the place as may be postponed or changed. 

 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
Duty 

Stamp 
20 Baht 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครังน ีดังน ี
     I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี2/2561 
Agenda 1 To certify the minutes of the AGM 2/2018 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี2 พจิารณารบัทราบรายงานเกยีวกบัผลการดําเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2561 
และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบรษิทั 

 Agenda 2 To Acknowledge the company’s report on the Company’s operating 
results in respect of 2018 and annual report of the board of 
directors 

    รับทราบเทา่นัน / ไมม่กีารลงมต ิ
Only acknowledgement / No Vote 

วาระท ี3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบั
รอบปีบญัช ีสนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต 

Agenda 3 To consider and approve the   audited statements of financial 
position (balance sheet) and profit and loss statements ended as at 
31 December 2018 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี4 พจิารณาและอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไรเพอืเป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานในปีทีผ่านมา สนิสุด ณ วนัที 31  
ธนัวาคม 2561 

Agenda 4 To consider and approve the allocation net profit for legal 
reservesin respect of 2018's operating results and distrilbution of 
dividend 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี5 พิจารณาและอนุมตักิารแต่งตงักรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระ  

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directorsto replace 
those who retire by rotation 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

การแตง่ตังกรรมการเป็นรายบคุคล 
Vote for an individual nominee. 
1. นายกณวรรธน ์อรญั   

Mr. Kanawath Aran   
 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

2. นายรนทั เลยีวเลศิสกลุชยั  
Mr. Ranut Lieolertsakulchai 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจําปี 2562 
Agenda 6 To determine the remuneration of the Director in respect of 2019 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี7 พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจําปี 2562 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor ( s)  and 
determine auditor’s remuneration in respect of 2019 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี8 พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ข/เพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ท ี64  
(ตราประทบัของบรษิทั) 

Agenda 8 To consider and approve the amendments to Articles 64  
of the Company’s Articles of Association (Company’s seal) 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี9 พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. และการเพมิ
วตัถปุระสงคข์องบรษิทั ขอ้ท ี33 

Agenda 9 To consider and approve the amendments to Clause 3 of the 
Company’s Memorandum of Association and the addition of Clause 
33 of the Company’s objectives  

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี10 เรอืงพจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
  Agenda 10 Other businesses (if any) 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่า 
การลงคะแนนเสยีงนันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
     Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my voting as a shareholder. 

 6. ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรอืใน
กรณีททีปีระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงหรอื
เพมิเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
     In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right 
to consider and vote as to his/her consideration. 
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กจิการใดทผีูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ  เวน้แตก่รณีทผีูร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉันทะ  ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําการเองทกุประการ 
 Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I 
have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all 
instances. 
 
      ลงชอื            ผูม้อบฉันทะ 
      Signature                                      Proxy Grantor 
             (        ) 
 
      ลงชอื         ผูร้ับมอบฉันทะ 
      Signature        Proxy Holder 
             (        ) 
 
      ลงชอื            ผูร้ับมอบฉันทะ 
      Signature         Proxy Holder  
             (        ) 
 
      ลงชอื         ผูร้ับมอบฉันทะ  
      Signature         Proxy Holder 
             (         ) 
 
 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may 
not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

2. วาระเลอืกตังกรรมการสามารถเลอืกตังกรรมการทังชดุหรอืเลอืกตังกรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 
candidates as a whole or for an individual nominee. 

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้  ผูร้ับมอบฉันทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้น 
ใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, 
the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 


