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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A (General Form)
เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

วันที่
Date

เดือน
Month

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Kerry Express (Thailand) Public Company Limited (“the Company”)

สัญชาติ
nationality

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
❑ หุ้นสามัญ
ordinary share
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
(3)

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoints

❑

❑

❑

พ.ศ.
Year

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
(Please choose one of the following)

1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 70 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
Mr. Prasan Chuaphanich, the independent director of the Company to present as proxy, age 70, address
Room 906, 9th Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Phlu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District,
Bang Rak District, Bangkok 10500 or
2. นายกำธร ตติ ย กวี กรรมการอิ ส ระที่ เป็ น ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ อายุ 67 ปี ที่ อ ยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้ า พระยาทาวเวอร์ ชั้ น ที่ 9
ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
Mr. Kamthorn Tatiyakavee, the independent director of the Company to present as proxy, age 67, address
Room 906, 9th Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Phlu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District,
Bang Rak District, Bangkok 10500 or
3. ชื่อ
อายุ
ปี ที่อยู่
Name
age
years, address
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Road
Sub-District
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 (“การประชุม”) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of three persons above is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General
Meeting of Shareholders (“the Meeting”) on Friday 22nd April 2022 at 02:00 p.m. via electronic means which will be conducted in
accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or such other date, time and place as the
Meeting may be adjourned.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in the Meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Principal
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็น ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholders appointing the proxy shall 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียด
ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4)
Shareholders are permitted to only appoint one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details
of the director are shown in the Enclosure 4)
1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช หรือ / Mr. Prasan Chuaphanich or
2. นายกำธร ตติยกวี / Mr. Kamthorn Tatiyakavee
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