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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น) 

(General Form) 

เขยีนที ่                                          

Written At 

วันที ่      เดอืน           พ.ศ.             

Date      Month         Year 

1. ขา้พเจา้                                               สญัชาต ิ              . 

     I/We                                                                                          Nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่    ถนน                            ต าบล/แขวง                               

Address    Road                                         Sub-District 

อ าเภอ/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 านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ              เสยีง  ดังนี้ 

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

     หุน้สามัญ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงไดเ้ทา่กับ              เสยีง 

     Ordinary share  shares equals to voting right               votes 

 3. ขอมอบฉันทะให ้

     Hereby appoint 

 (1)                  อาย ุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่                 . 

                                                                                 Age                 Address 

ถนน        ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                        . 

Road                                 Sub-District                         District   

จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               หรอื 

Province             Zip Code                                           : or, 

 (2)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ        อาย ุ  69  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     111/107 หมูบ่า้นลัดดาวัลย ์     ซอย         สขุาภบิาล 5 ซอย 27       ถนน           สขุาภบิาล            . 
แขวง        คลองถนน    .เขต        สายไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10220        . 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย
พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565) 

 

              Assign a proxy to the Independent Director, Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rerng  Age   69  

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 2022./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders)   
   

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     นายกณวรรธน ์อรัญ        อาย ุ  55  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     140      ซอย         ประชาอทุศิ 45       ถนน           -            .แขวง        บางมด     
เขต        ทุง่ครุ         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10140 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย
พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565) 

 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Kanawath  Aran Age   55  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 2022./ 

ตดิอากร

แสตมป์ 
20 บาท 

Duty 

Stamp 

20 Baht 
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There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders)   

 

 (4)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     นายรัฐวัฒน ์ศขุสายชล        อาย ุ  64  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     89/121      ซอย         -       ถนน           วัชรพล            .แขวง        คลองถนน     

เขต        สายไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10220 
(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565) 

 
              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Rattawat  Suksaichol  Age   64  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 2022./ 

There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders)   
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรยีม 

เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting 

Shareholders to be held on 27 April 2022 at 2:00 PM. at Chatrium Residence Bangkok Sathon, No. 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. 
 กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 

      ลงชือ่    ผูม้อบฉันทะ 

      Signature   Proxy Grantor 

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature   Proxy Holder 

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature    Proxy Holder  

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ  

      Signature    Proxy Holder 

             (    ) 

 

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนน

เสยีงได ้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A 

shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect 

of a certain portion shares. 


