
 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

                                                                                                  Proxy Form A                                                        (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                                        (Duty Stamp 20 Baht)  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น     เขียนที ่          
Shareholder’s Registration No.                                                                         Written at 

วนัที่    เดือน        พ.ศ.   
Date           Month                       Year 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                         สญัชาต ิ       
             I/We        Nationality 

อยู่บ้านเลขที่                              
Address                                                                                                                                                                                             

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)  
     โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                       หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง   ดงันี ้  
     holding the total amount of     shares  and are entitled to vote equal to                votes as follows:  
     หุ้นสามญั                                                           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                              เสยีง    
     ordinary share       shares  and are entitled to vote equal to                                            votes 
     หุ้นบริุมสิทธิ                                                       หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                              เสยีง 

preference share     shares  and are entitled to vote equal to                                                    votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) 
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Attachment 8) 
 1. ช่ือ (Name)                 อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 
_________________________________________________________________________________________________________หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name)          Mr. Vichate Tantiwanich                  อาย ุ(age)__58__ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) ______________ 
222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok       หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name)______Mr. Nuttawut Phowborom ________ อาย ุ(age)    55    ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)______________ 
222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok       หรือ (or) 
 4. ช่ือ (Name)____ Mr. Veerayooth Bodharamik _______อาย ุ(age)    49    ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) ______________ 
222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok     

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24  เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 333  
ถนนเชิดวฒุากาศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 
Wednesday, April 24, 2019, 14.00 hours at Don Muang Ballroom, lobby level, Amari Don Muang Airport Bangkok, 333 ChertWudthakas 
Road, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 

 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                                                                        (                                                                    ) 

 
 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                        (                                                                       ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 

เอกสารแนบ 9 
Attachment 9 


