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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

PROXY FORM A

เขียนท่ี…………………………………….

Written at
วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2566

Date Month Year 2023

(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยูบ่า้นเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

I / We Nationality with address at No. Road

ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…….…….…………….หุน้

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….…….…............เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….………………..เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

hereby appoint either one of the following persons:

 (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….....…….………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……........……………..

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื

Postal Code or

 (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …….……………..

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื

Postal Code or

 (ค) นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ อายุ 64 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงชอ่งนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ หรอื

อากรแสตมป์
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(c) Mr. Apichart Chirabandhu age 64 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab

Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

 (ง) นายวิภธูา ตระกลูฮนุ อายุ 57 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 57 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom,

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนน

สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ กิจการใดท่ี

ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2023 Annual General Meeting of

Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14.00 hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South

Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy

holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงช่ือ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ
Signed Shareholder

(……………………………………………)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: 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.


