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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Attachment Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จํากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Sonic Interfreight Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญ ผู ถ้ือหุ น้  ประจําปี  2562 ใน วันที  23 เมษายน 2562 เริมประชุม เวลา 14.00 น .  
ณ หอ้งสปริง บอลรูม โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24  
ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย  
 In the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 23, 2019 at 2:00 PM. 
at Spring Ballroom of the 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. 
 
  วาระท ี:          ก เรอืง :          ก 
  Agenda :          Subject :                   d 

          (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 ี:          ก เรอืง : เลอืกตงักรรมการ (ตอ่) 
  Agenda :          Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 

   ชอืกรรมการ      
   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

   ชอืกรรมการ      
   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

   ชอืกรรมการ      
   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

   ชอืกรรมการ      
   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
      ลงชอื    ผูม้อบฉันทะ 
      Signature   Proxy Grantor 
             (    ) 
 
      ลงชอื    ผูร้ับมอบฉันทะ 
      Signature   Proxy Holder 
             (    ) 
 
      ลงชอื    ผูร้ับมอบฉันทะ 
      Signature    Proxy Holder  
             (    ) 
 
      ลงชอื    ผูร้ับมอบฉันทะ  
      Signature    Proxy Holder 
             (    ) 
 
 
   


