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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2550 

Form of Proxy, Form B (Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Specific Details) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _____________ เขียนท่ี ____________________________ 
Shareholders’ Registration No. Written at  
 วนัท่ี ____ เดือน ___________ พ.ศ. _____ 
 Date         Month                      Year  
 
(1) ขา้พเจา้ _________________________________________________ สญัชาติ _________________ 

I/We             Nationality  
อยูบ่า้นเลขท่ี ______________________________________________________________________ 
Address       

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

Being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม _________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________ เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of      shares with the voting rights of        votes as follows: 

 หุน้สามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
 ordinary share  shares with the voting rights of  votes 

 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
 preferred share  shares with the voting rights of  votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
I/We wish to appoint any one of the followings: 
  1 ช่ือ ______________________________  อาย ุ________ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ 
  Name  Age           years, residing at 
  ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ______________ อาํเภอ/เขต _____________ 
  Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
  จงัหวดั ____________________ รหสัไปรษณีย ์_____________  หรือ 
  Province Postal Code , or 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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  2 ช่ือ ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ ์ อาย ุ46 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 25  
  Name Prof. Sakorn Suksriwong, DBA Age 46 years, residing at 25 
  ซอยประชานุกลู 3 ซอย 2 ตาํบล/แขวง วงศส์วา่ง อาํเภอ/เขต บางซ่ือ 
  Soi Prachanukul 3 Soi 2 Tambol/Khwaeng Wongsawang Amphur/Khet Bangsue 
  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10800 หรือ 
  Province Bangkok Postal Code 10800  or 

 
  3 ช่ือ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร  อาย ุ63 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 32 
  Name Mrs. Benchawan Srangnitra Age 63 years, residing at 32 
  ซอยลาดปลาเคา้ 52 ตาํบล/แขวง จระเขบ้วั อาํเภอ/เขต ลาดพร้าว 
  Soi Laoprakao 52 Tambol/Khwaeng Chorakaebua Amphur/Khet Laoprao 
  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10230  
  Province Bangkok Postal Code 10230 
 
  4 ช่ือ ดร. เวทางค ์พว่งทรัพย ์ อาย ุ46 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 54/1  
  Name Dr. Wetang Phuangsup Age 46 years, residing at 54/1 
  ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ ตาํบล/แขวง ลาดยาว อาํเภอ/เขต จตุจกัร 
  Tedsaban-Rangsan-Neua Road Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Jatujak 
  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10900  
  Province Bangkok Postal Code 10900 

 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง แกรนด ์ฮอลล ์1 โรงแรม รามา
การ์เดน้ส์ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2014 on April 23rd, 2014 at 13.30 hours, at Grand Hall 1 Room, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit 
Road, Laksi, Bangkok 10210 or at any adjournment thereof.  

 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 
manners: 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of 2013 Annual General Meeting of Shareholders  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  
Agenda No. 2 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2013  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี 3 เพ่ือทราบผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
Agenda No. 3 To acknowledge the report on the results of the Company’s business operation for the fiscal year 

ended December 31st, 2013 
 (ระเบียบวาระน้ี เป็นเร่ืองเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 (This agenda items is for acknowledgement, therefore there is not vote casting) 

 
วาระท่ี 4 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีและอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
Agenda No. 4 To consider and approve the Company’s and its subsidiaries’ report and consolidated financial 

statements for the fiscal year ended December 31st, 2013 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2556 

Agenda No. 5 To consider and approve the allocation of profit for the results of the operation in the fiscal 
year 2013 and dividend distribution 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda No. 6 To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect directors as a whole 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
  
  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 To elect each director individually 
 ช่ือกรรมการ นายธนานนัต ์ เหลืองสุวรรณ 
 Name of Director : Mr. Dhananant Leungsuwan 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ช่ือกรรมการ นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ 
 Name of Director : Ms. Pensri Leungsuwan 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
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 ช่ือกรรมการ ดร.เวทางค ์พว่งทรัพย ์
 Name of Director : Dr. Wetang Phuangsup 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ช่ือกรรมการ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
 Name of Director : Mrs. Benchawan Srangnitra 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
Agenda No. 7 To determine the directors’ remuneration for the year 2014 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 9 To consider other business (if any)  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Votes of the Proxy in any Agenda which are not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and 
shall be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.  
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้
ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or 
resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the 
Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.   
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us 
in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.  
 

ลงนาม/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
 (                                                   )  
   
ลงนาม/Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 (                                                   )  
   
ลงนาม/Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 (                                                   )  
   
ลงนาม/Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 (                                                   )  

 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number 
of shares to several proxies to vote separately.   
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2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.   

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy Form as enclosed.   

 

ผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง โปรดนาํหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.  
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง แกรนด ์ฮอลล ์
1 โรงแรม รามาการ์เดน้ส์ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 on April 23rd, 2014 at 13.30 hours, at 
Grand Hall 1 Room, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210 or at any 
adjournment thereof. 
 

----------------------------------- 
 

� วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________  
 Agenda no.  re: 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  � เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove        Abstain 
 
� วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________  
 Agenda no.  re: 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  � เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove        Abstain 
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