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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                                               เขียนท่ี    

Shareholder Register No. Written at 
 

 วนัท่ี    เดือน   พ.ศ.    

 Date  Month  Year 
 

(1) ขา้พเจา้                                                                      สญัชาต ิ                    อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี    

I/We                                                                         Nationality                age              years, residing at  

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต     

Road  Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet      

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์           

Province   Postal Code  
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อนิโฟโลจิสตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

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

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…………………… หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……….………….… เสยีง ดงันี ้

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

follows: 

  �  หุน้สามญั…………………………….…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………….…. เสยีง  

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

�  หุน้บรุมิสทิธิ……………………………..หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………..…เสยีง 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ   

บรษัิทปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 8)  

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

Attachment 8)    

 � (1)       อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          

 Name    age   years, residing at      

ถนน     ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต          

Road    Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรอื    

Province     Postal Code    or   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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� (2)   นายมงักร ธนสารศิลป์                          อาย ุ      67  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   19/141    หมู ่1   ซ.    17/1        

   Name   Mr. Mangkorn Dhanasarnsilp        age      67  years, residing at    19/141     Moo 1 Soi 17/1 

หมูบ่า้นมาสเตอรพี์ซ  ถนน สคุนธสวสัดิ ์แยก 2  เลยีบถนนประดษิฐ์มนธูรรม    แขวง  ลาดพรา้ว        เขต  ลาดพรา้ว           

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

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์     10230   หรอื  

Province  Bangkok                           Postal Code  10230   or 

� (3)   นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  อาย ุ   59  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         326/1     

   Name   Mr. Vichate Tantiwanich  age    58  years, residing at    326/1 

ถนน  -   ตาํบล/แขวง           จนัทรเกษม   อาํเภอ/เขต  จตจุกัร     

Road   Tambol/Khwaeng  Chantharakasem  Amphur/Khet Chatuchak 

จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                 10900   หรอื  

Province  Bangkok   Postal Code 10900   or 

          � (4)  นายวชิญา จาตกิวณิช   อาย ุ   55  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       94   

 Name  Mr. Vichaya Chatikavanig                              age    55  years,   residing at    94 

ถนน  -   ตาํบล/แขวง            ทุง่มหาเมฆ   อาํเภอ/เขต             สาทร    

Road   Tambol/Khwaeng Thung Maha Mek Amphur/Khet Sathon 

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์          10230     

Province  Bangkok   Postal Code  10230     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุม      

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง

ประชุม ชั้น 6 อาคาร JWD Store it! Siam เลขท่ี 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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 2020 in teleconferences through an electronic device (E-AGM) on 3 August 2020 at 2.30 

p.m. at the meeting room 6th floor, JWD Store it! Siam Building, No. 188/72 Chulalongkorn Soi 16, Banthat Thong 

Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

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

 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 

Agenda No. 1 To consider and acknowledge the Company’s Operation Result of the Year 2019 

   วาระนีเ้ป็นเรือ่งท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

   This Agenda is for acknowledgement; therefore the resolution is not required. 
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วาระที่ 2            พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 2 To consider and approve the financial statement of the Company for the year ended       

31 December 2019 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

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

   � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย  � งดออกเสยีง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2562 

Agenda No. 3 To acknowledge the interim dividend payment and no proposal for dividend payment for 

the year 2019 

   วาระนีเ้ป็นเรือ่งท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

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

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2563 

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2020 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

   � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย  � งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove   Abstain 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire 

by rotation 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

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

  � กรณีแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ    

 Approve the appointment of all directors    

   � เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย � งดออกเสยีง   

Approve  Disapprove Abstain  

  � กรณีแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้  

 Approve the appointment of certain directors as follows:   

1. ดร.มงักร ธนสารศิลป์   

    Dr. Mangkorn Dhanasarnsilp     

    � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย � งดออกเสยีง   

  Approve Disapprove Abstain  

2. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ   

    Mr. Tanate Piriyothinkul     

    � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย � งดออกเสยีง    

  Approve Disapprove Abstain   

3. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา  

    Mrs. Achara Nimitpanya       

    � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย � งดออกเสยีง     

  Approve Disapprove Abstain    

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563   

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the   

year 2020  

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร   

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้  

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

   � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย  � งดออกเสยีง   

     Approve  Disapprove   Abstain   
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงคข์องบริษัท  

Agenda No. 7 To approve the amendment of the Company’s objectives and the Memorandum of 

Association Clause 3. Objectives of the Company 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร   

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้  

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

   � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย  � งดออกเสยีง   

     Approve  Disapprove   Abstain   

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และข้อ 34 

Agenda No. 8 To approve the amendments to Article 26 and 34 of the Company’s Articles of Association 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร   

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้  

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

   � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย  � งดออกเสยีง   

     Approve  Disapprove   Abstain   

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

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

   � เห็นดว้ย �  ไมเ่ห็นดว้ย  � งดออกเสยีง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณา หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอื

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ มีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

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

myself/ourselves.  

 

   ลงนาม/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor  

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 หรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

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) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อนิโฟโลจิสตกิส ์จาํกดั (มหาชน) “บริษัท” 
Proxy as shareholder of JWD InfoLogistics Public Company Limited (“Company”) 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E–AGM) ในวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง

ประชมุ ชัน้ 6 อาคาร JWD Store it! Siam เลขที่ 188/72 ซอยจฬุาลงกรณ ์16 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ

พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 in teleconferences through an electronic device 

(E-AGM) on 3 August 2020 at 2.30 p.m. at the meeting room 6th floor, JWD Store it! Siam Building, No. 188/72 Chulalongkorn Soi 16, 

Banthat Thong Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned or such 

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

 

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

 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 

Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 

Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 

Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ ………….      เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. ….       Appointment of directors (annex) 

 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
 
 

ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
   ( ) 

 


