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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                                               เขียนท่ี    

Shareholder Register No. Written at 
 

 วนัท่ี    เดือน   พ.ศ.    

 Date  Month  Year 
 

(1) ข้าพเจ้า                                                                      สญัชาต ิ                    อาย ุ            ปี  อยูบ้่านเลขท่ี    

I/We                                                                         Nationality                age              years, residing at  

ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต     

Road  Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet      

จงัหวดั    รหสัไปรณษณีย์            

Province   Postal Code  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อนิโฟโลจิสตกิส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

being a shareholder of JWD InfoLogistics Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………………… หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……….………….… เสยีง ดงันี ้

holding the total amount of shares  and have the right to vote equal to  votes as 

follows: 

  �  หุ้นสามญั…………………………….…หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…. เสยีง  

ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

�  หุ้นบริุมสทิธิ……………………………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..…เสยีง 

preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ   

บริษัทปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย)  

hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in the 

Attachment)    

 � (1)       อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี          

 Name    age   years, residing at      

ถนน     ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต          

Road    Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ    

Province     Postal Code    or   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 



             เอกสารแนบ 11 (Enclosure 11) 

 

2 

 

� (2)   นายมงักร ธนสารศิลป์                          อาย ุ      65  ปี อยูบ้่านเลขท่ี   19/141    หมู1่   ซ.    17/1        

   Name   Mr. Mangkorn Dhanasarnsilp        age      65  years, residing at    19/141     Moo 1 Soi 17/1 

หมูบ้่านมาสเตอร์พีซ ถนนสคุนธสวสัดิ์ แยก 2  เลยีบถนนประดิษฐ์มนธูรรม    แขวง  ลาดพร้าว        เขต  ลาดพร้าว           

Masterpiece Village,  Sukhonthasawat Road Yek 2   Pradit Manutham Road, Ladprao Sub-District, Ladprao District    

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย์      10230   หรือ  

Province  Bangkok                           Postal Code  10230   or 

� (3)   นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  อาย ุ   56  ปี อยูบ้่านเลขท่ี         326/1     

   Name   Mr. Vichate Tantiwanich  age    56  years, residing at    326/1 

ถนน  -   ตําบล/แขวง           จนัทรเกษม   อําเภอ/เขต  จตจุกัร     

Road   Tambol/Khwaeng  Chantharakasem  Amphur/Khet Chatuchak 

จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์                  10900   หรือ  

Province  Bangkok   Postal Code 10900   or 

          � (4)  นายวชิญา จาตกิวณิช   อาย ุ   53  ปี อยูบ้่านเลขท่ี       94   

 Name  Mr. Vichaya Chatikavanig                              age    53  years,   residing at    94 

ถนน  -   ตําบล/แขวง            ทุง่มหาเมฆ   อําเภอ/เขต             สาทร    

Road   Tambol/Khwaeng Thung Maha Mek Amphur/Khet Sathon 

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์           10230    

Province  Bangkok   Postal Code  10230    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั   

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม Function Six AB ชัน้ 6 โรงแรม 

สยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ (Siam @ Siam Design Hotel Bangkok) เลขท่ี 865 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 

Shareholders for the year 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Function Six AB room, 6th Floor, Siam @ 

Siam Design Hotel Bangkok, No. 865 Rama 1 Road, Opposite National Stadium, Wang Mai, Patumwan, Bangkok 

10330 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

Agenda No. 1 Matters to be informed. 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560  

Agenda No. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 

the year 2017  

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.  

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 

Agenda No. 3 To consider and acknowledge the Company’s Operation Result of the Year 2017 

   วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

   This Agenda is for acknowledgement; therefore the resolution is not required. 

 

วาระที่ 4            พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

Agenda No. 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the year ended       

31 December 2017 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.   

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่ อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่าย 

เงนิปันผลประจาํปี 2560 

Agenda No. 5 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the 

dividend payment for the year 2017 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.   

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2561 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2018 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.  

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Agenda No. 7 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire 

by rotation 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.  

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้  

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:    

  � กรณีแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   

 Approve the appointment of all directors   

   � เห็นด้วย  �  ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove Abstain 

  � กรณีแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

 Approve the appointment of certain directors as follows: 

1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  

    Mr. Vichate Tantiwanich     

    � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  

  Approve Disapprove Abstain 

2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา  

    Mr. Charvanin Bunditkitsada     

    � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง   

  Approve Disapprove Abstain  

3. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู  

    Mr. Somboon Prasitjutrakul       

    � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง   

  Approve Disapprove Abstain  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561  

Agenda No. 8 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the 

year 2018  

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.   

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 และ 35 

Agenda No. 9 To consider and approve the amendment to Article 26 and 35 of the Company’s Article 

of Association 

   � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.   

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 10 To consider other matters (if any) 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect.   

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   

   � เห็นด้วย �  ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid 

and shall not be my/our voting as a shareholder.  
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือ

เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ มีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 

meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 

there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 

behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  

 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 

myself/ourselves.  

 

   ลงนาม/Signed      ผู้มอบฉนัทะ/Grantor  

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy  

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholding appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual 

nominee may be voted for. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any other agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may 

use the Supplemental Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อนิโฟโลจิสตกิส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษัท” 
Proxy as shareholder of JWD InfoLogistics Public Company Limited (“Company”) 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม Function Six AB ชัน้ 6 

โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ (Siam @ Siam Design Hotel Bangkok) เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 2.00 p.m. at 

Function Six AB room, 6th Floor, Siam @ Siam Design Hotel Bangkok, No. 865 Rama 1 Road, Opposite National Stadium, Wang Mai, 

Patumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 

 

วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.            Re. 

 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 

Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 

Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 

Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ ………….      เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

Agenda No. ….       Appointment of directors (annex) 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
   ( ) 

 


