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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 

เขยีนที ่                                          

Written At 

วันที ่      เดอืน           พ.ศ.             

Date      Month         Year 

1. ขำ้พเจำ้                                               สญัชำต ิ              . 

     I/We                                                                                          Nationality 

อยูบ่ำ้นเลขที ่    ถนน                            ต ำบล/แขวง                               

Address    Road                                         Sub-District 

อ ำเภอ/เขต        จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์                                              

District                  Province       Zip Code 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท  จ ากดั (มหาชน) 

     Being a shareholder of Sonic Interfreight  Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กับ              เสยีง  ดังนี้ 

Holding the total amounting of  shares and the voting right equals to   votes as follows: 

     หุน้สำมัญ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงไดเ้ทำ่กับ              เสยีง 

     Ordinary share  shares equals to voting right               votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้

     Hereby appoint 

 (1)                  อำย ุ       ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่                 . 

                                                                                 Age                 Address 
ถนน        ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                        . 

Road                                 Sub-District                         District   

จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               หรอื 

Province             Zip Code                                           : or, 

 (2)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     รศ. กัลยำภรณ์ ปำนมะเรงิ        อำย ุ  68  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     111/107 หมูบ่ำ้นลัดดำวัลย ์     ซอย         สขุำภบิำล 5 ซอย 27       ถนน           สขุำภบิำล            . 

แขวง        คลองถนน    .เขต        สำยไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10220         

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564) 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rerng  Age   

68  years Address at No.  111/107 Laddarom Soi Sukhaphiban 5 Soi 27, Sukhaphiban Road, Khlong Thanon 
Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220 

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders)   

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     นำยกณวรรธน ์อรัญ        อำย ุ  54  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     140      ซอย         ประชำอทุศิ 45       ถนน           -            .แขวง        บำงมด     

เขต        ทุง่ครุ         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10140     

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564) 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Kanawath  Aran Age   54  years Address at 
No.  140 Soi Pracha Uthit 45, - Road, Bang Mot Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140 

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders) 

ตดิอำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
Duty 

Stamp 
20 Baht 
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 (4)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     นำยรัฐวัฒน ์ศขุสำยชล        อำย ุ  63  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     89/121      ซอย         -       ถนน           วัชรพล            .แขวง        คลองถนน     

เขต        สำยไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10220 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Rattawat  Suksaichol  Age   63  years 
Address at No.  89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220   

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 

There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ใน 
กำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัที ่19 เมษายน 2564 เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอ้งออท่ัม โรงแรม

ชำเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สำทร เลขที ่291 ซอยนรำธวิำสรำชนครนิทร ์24 ถนนสำทรตัดใหม่ แขวงชอ่งนนทร ีเขต

ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021  Annual General Meeting 

Shareholders to be held on 19 th April 2021  at 2:00 PM. at Autumn Room, Chatrium Residence Sathon 

Bangkok 291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa 

District, Bangkok 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี้ ดังนี้ 

     I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders  

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั 

 Agenda 2 To acknowledge the 2020 operating results and the annual report 
of the Board of Directors  

    รับทรำบเทำ่นัน้ / ไมม่กีำรลงมต ิ

Only acknowledgement / No Vote 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

รอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต   

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and 

Statement of Comprehensive Income for the period fiscal year ended 

December 31, 2020 audited by a certified public accountant. 
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          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits for legal reserve 

funds and the payment of dividends for the operating results of the 

past year ended December 31, 2020. 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 

Agenda 5 To consider and approve the election of directors in place of those 

who are retired by rotation. 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

Vote for an individual nominee. 

1. รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ   

Assoc. Prof. Dr Wanchai Rattanawong   

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

2. ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานนัท ์ 

Mr. Vuttichai Suriyavorawong 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

Agenda 6 To consider the remuneration of directors for the year 2021 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจ าปี 2564 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit 

fee for the year 2021 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

บรษิทั     โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1 (SONIC-W1) 

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of the Warrants, 

(SONIC-W1)   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights 

Offering) 

Agenda 9 To consider and approve the rights offering allocation of the 

Warrants, (SONIC-W1)   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 141,250,000 บาท และ

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

การเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

Agenda 10 To consider and approve the capital increase amount Baht 

141,250,000  and amendment of Clause 4 of memorandum of 

association in relation to the capital increase.   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่11 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 282 ,500,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agenda 11 To consider and approve the allotment of the 282,500,000 newly 

issued ordinary shares at the par value of Baht 0.50   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่12 พจิารณาและอนุมตั ิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 โดยการเพิม่

วตัถปุระสงคข์องบรษิทัอกี 3 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ ัง้ส ิน้ 46 ขอ้ 

Agenda 12 Consideration and approval Amendment / addition of the 

Memorandum of Association, Clause 3 of the Company by addition 3 

objectives total of 46 objectives   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่13 พจิารณาและอนุมตั ิการแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัโดยการเพิม่ขอ้ที ่

65 เกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนกิส ์

Agenda 13 Consideration and approval Amendment / Addition of Article 65 of 

the Company's Articles of Association regarding Board Meetings and 

Shareholders' Meetings via electronic media   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่14 พจิารณารบัทราบการแกไ้ข/เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ IPO 

Agenda 14 To acknowledge the amendment / change of the objectives of the 

IPO fund. 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่15 เรือ่งพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  Agenda 15 Other businesses (if any) 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

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

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่ำ 

กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 

     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. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหรือ

เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

     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. 

 

กจิกำรใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ  เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุ

ในหนังสอืมอบฉันทะ  ใหถ้อืเสมอืนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรเองทกุประกำร 

 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. 

 

      ลงชือ่            ผูม้อบฉันทะ 

      Signature                                      Proxy Grantor 

             (        ) 

 

      ลงชือ่         ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature        Proxy Holder 

             (        ) 

 

      ลงชือ่            ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature         Proxy Holder  

             (        ) 

 

      ลงชือ่         ผูร้ับมอบฉันทะ  

      Signature         Proxy Holder 

             (         ) 
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หมายเหต ุ

Remarks 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

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. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้  ผูร้ับมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้น  

ใบประจ ำตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ตำมแนบ 

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. 


