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แสตมป์
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Stamp
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แบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)
เขียนที
Written At
วันที
Date

1. ข ้าพเจ ้า
I/We

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

อยูบ
่ ้านเลขที
Address

ถนน
Road

อําเภอ/เขต
District

.

ตําบล/แขวง
Sub-District
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย ์
Zip Code

2. เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จําก ัด (มหาชน)
Being a shareholder of Sonic Interfreight Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจํานวนทังสินรวม
Holding the total amounting of
หุ ้นสามัญ
Ordinary share

หุ ้น
และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
shares and the voting right equals to

เสียง ดังนี
votes as follows:

หุ ้น
ออกเสียงลงคะแนนเสียงได ้เท่ากับ
shares equals to voting right

เสียง
votes

3. ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Zip Code
(2)

ตําบล/แขวง
Sub-District
(3)
อยูบ
่ ้านเลขที
แขวง

อายุ
ปี
Age
จังหวัด
Province

อําเภอ/เขต
District



อายุ
Age

ปี อยูบ
่ ้านเลขที
Address
อําเภอ/เขต
District
หรือ
: or,

อยูบ
่ ้านเลขที
Address

มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท

111/107 หมูบ
่ ้านลัดดาวัลย์

คลองถนน

.เขต

สายไหม

ซอย

.

ถนน
Road
รหัสไปรษณีย ์
Zip Code

รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

สุขาภิบาล 5 ซอย 27
จังหวัด

.

กรุงเทพมหานคร

ถนน

.
หรือ
: or,
อายุ 67 ปี

สุขาภิบาล

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 .
คนหนึงคนใดเพีย งคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือเข ้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าใน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 ในว ันที 23 เมษายน 2562 เริมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห ้องสปริง บอลรูม
โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
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.
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4. ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครังนี ดังนี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 2/2561

Agenda 1

To certify the minutes of the AGM 2/2018

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที 2

พิจารณาร ับทราบรายงานเกียวก ับผลการดําเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2561
และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษ ัท

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
รับทราบเท่านัน / ไม่มก
ี ารลงมติ
Only acknowledgement / No Vote

วาระที 3

พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จสําหร ับ
รอบปี บ ัญชี สินสุด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส
้ อบ
บ ัญชีร ับอนุญาต

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

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve
วาระที 4

Agenda 4

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาและอนุม ัติจ ัดสรรเงินกําไรเพือเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จ่ า ยเงิน ปั น ผลสํ า หร บ
ั ผลการดํ า เนิน งานในปี ทีผ่ า นมา สินสุ ด ณ ว น
ั ที 31
ธ ันวาคม 2561
To consider and approve the allocation net profit for legal
reservesin respect of 2018's operating results and distrilbution of
dividend

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วาระที 5
Agenda 5

พิจ ารณ าและอนุ ม ต
ั ก
ิ ารแต่ ง ต งกรรมการบริ
ั
ษท
ั แทนกรรมการทีออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directorsto replace
those who retire by rotation

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
1. นายกณวรรธน์ อร ัญ
Mr. Kanawath Aran
เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ั
2. นายรน ัท เลียวเลิศสกุลชย
Mr. Ranut Lieolertsakulchai
เห็นด ้วย
Approve
วาระที 6
Agenda 6

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษ ัท ประจําปี 2562
To determine the remuneration of the Director in respect of 2019

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve
วาระที 7
Agenda 7

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี
ประจําปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditor ( s) and
determine auditor’s remuneration in respect of 2019

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve
วาระที 8
Agenda 8

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาและอนุม ัติการแก้ไข/เพิมเติมข้อบ ังค ับของบริษ ัทข้อที 64
(ตราประท ับของบริษ ัท)
To consider and approve the amendments to Articles 64
of the Company’s Articles of Association (Company’s seal)

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วาระที 9
Agenda 9

พิจารณาและอนุม ัติการแก้ไขเพิมเติมหน ังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และการเพิม
ว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท ข้อที 33
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

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve
วาระที 10
Agenda 10

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เรืองพิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Other businesses (if any)

ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

5. การลงคะแนนเสีย งของผู ้รับ มอบฉั น ทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว ้ในหนั งสือ มอบฉั น ทะนี ให ้ถือ ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถก
ู ต ้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
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. ในกรณีทข
ี ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทที
ี ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิมเติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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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กิจการใดทีผู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผู
ี ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข ้าพเจ ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําการเองทุกประการ
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.
ลงชือ

ผู ้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(

)

ลงชือ

ผู ้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(
ลงชือ

)
ผู ้รับมอบฉันทะ

Signature
(
ลงชือ
Signature
(

Proxy Holder
)
ผู ้รับมอบฉันทะ
Proxy Holder
)

หมายเหตุ
Remarks
1. ผู ้ถือ หุ ้นทีมอบฉั น ทะจะต ้องมอบฉั น ทะให ้ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเพีย งรายเดีย วเป็ นผู ้เข ้าประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
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. ในกรณี ท ีมีว าระทีจะพิจ ารณาในการประชุม มากกว่าวาระทีระบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้รับ มอบฉั นทะสามารถระบุเพิมเติมได ้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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.
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