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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(Duty Stamp 20 Baht)            

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  

Proxy Form B 
(Proxy Form Containing Specific Details)  

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วันที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

(1) ข้าพเจ้า          สัญชาต ิ     
I/We          nationality 
อยู่บ้านเลขที่             
Address           

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of Kerry Express (Thailand) Public Company Limited (“the Company”) 
 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
❑ หุ้นสามัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง  
      ordinary share    shares and have the right to vote equal to     votes 
❑ หุ้นบุริมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
      preference share   shares and have the right to vote equal to             votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company to be the proxy, please 
refer to details in Remark No. 4) 

 
❑         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 years, 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 ตติยกวี กรรมการอิสระที ่ เป็นผ ู ้ร ับมอบฉันทะ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์       
ชั้นที่ 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 years, 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 อยู่บ้านเลขที่                
Name  age       years, residing at 
ถนน   ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต    
Road  Sub-District      District 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as 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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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 

วาระที่ 1 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ  

Agenda 1 To acknowledge the report on the Company’s Business Performance for the year 2021 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  
วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To approve the audited financial statement for the fiscal year ended 31st December 2021 

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

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

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 
  
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

Agenda 3 To approve no further dividend payment from the 2021 performance 

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

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

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 
 

 

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 

Agenda 4 To approve the appointment of the Company’s auditors and auditing fee for the year 2022 

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

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

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่ 5 เพือ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565  
Agenda 5 To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2022 
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

   เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 
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  1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช  
   Mr. Prasan Chuaphanich 

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  2. นายกำธร ตติยกวี 
   Mr. Kamthorn Tatiyakavee 

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3. นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว 
   Ms. Yeo Hwee Leng Eileen 

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 
Agenda 6 To approve the compensation structure and budget of the Company’s Board of Directors for the year 2022 
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
     

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7 Other business (if any) 
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
     

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั ้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t 
my/our voting. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item 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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be 
deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 

     ลงนาม/Signed             ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รั บ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder 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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ 
เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a 
portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
The shareholder can vote the appointment of director for each director as designated in such item. 

4. ผู้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู ้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 
The shareholder may appoint only one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details of the 
director as shown in the Enclosure 4) 
1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช หรือ / Mr. Prasan Chuaphanich or 
2. นายกำธร ตติยกวี / Mr. Kamthorn Tatiyakavee 
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 ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
The proxy as the shareholder of Kerry Express (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which will be held 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. 
 
วาระที่………… เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Agenda……… Subject…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง ❑ งดออกเสียง………………..เสียง 

  Approve                            votes Disapprove                 votes Abstain                    votes 

วาระที่………… เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda……… Subject…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง………………..เสียง 

  Approve                            votes Disapprove                 votes Abstain                        votes 

วาระที่………… เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda……… Subject……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง 
Approve                votes 

❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง 
Disapprove                votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                  votes 

วาระที่………… เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda……… Subject……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 

   Approve                votes Disapprove                votes Abstain                  votes 
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วาระที่………… เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda……… Subject…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 

   Approve                votes Disapprove                votes Abstain                  votes 
      
วาระที่………… เรื่อง……………เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ……………………………………………………………………………………………. 
Agenda……… Subject……………To approve the appointment of directors………………………………………………………… 
 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  (b)   To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   To individually approve the appointment of directors as follows: 
  1. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………. 
   Name-Surname……………………………………………………………………………………. 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 

  Approve                       votes Disapprove                votes Abstain                  votes 

  2. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………. 
   Name-Surname……………………………………………………………………………………. 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 

  Approve                votes Disapprove                votes Abstain                   votes 

  3. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………. 
   Name-Surname……………………………………………………………………………………. 

  ❑ เห็นด้วย……………………เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 

  Approve                votes Disapprove                votes Abstain                  votes 

 
 


