
เอกสารแนบ 8 
Attachment 8 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

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

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น_________________________    เขียนท่ี _________________________________     
Shareholder’s Registration No.                                                                Written at 

วนัท่ี______เดือน______________ พ.ศ. _______ 
Date          Month                        Year 
 

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาต_ิ_____________________________ 
             I/We          Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี______________________________________________________________________________________________________  
Address 
 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of  Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม_________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________________เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of   shares  and are entitled to vote equal to                votes as follows:  

      หุ้นสามญั____________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________เสียง         
 ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to                                            votes 
       หุ้นบริุมสิทธิ__________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________เสียง 
      preference share    shares  and are entitled to vote equal to                              votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Attachment 7)  
 1. ช่ือ (Name)___________________________________อาย ุ(age)______ ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)_________________ 
_________________________________________________________________________________________________________หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name)            Mr. Vichate Tantiwanich           อาย ุ(age)__59__ ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at) 222, Don Mueang  
International Airport, 3rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name)____ _                                          ________ อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)______________ 
                                                                                                                                                                                             หรือ (or) 
 4. ช่ือ (Name)                                                            อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at) ______________ 
                                                                                                                                                                                             .                                                                 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขท่ี 333 
ถนนเชิดวฒุากาศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  
on Thursday, April 23, 2020, 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. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on Registration Form to show at the Meeting. 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda 1 Matter to be informed by Chairman 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 
Agenda 2  To consider and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2019 and Annual Report 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 
Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income 

for the year ended December 31, 2019 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for 

the year 2019 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired 

by rotation in 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
To elect Directors as a whole 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each Director individually  
1) ช่ือกรรมการ (Name)  นายณัฐวฒุ ิเภาโบรมย์ (Mr. Nuttawut Phowborom) 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name) นายวีรยทุธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name) นายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ (Mr. Tassapon Bijleveld)  
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  
 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ______________________________________________________ 
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 
 

(6)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder. 
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(7)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

In case I/We do not specify the authorisation or the authorisation 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 authorised to consider and vote 
the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ 

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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 except for 

vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

หมายเหตุ/ Remark 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ 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. 

2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อ (2) ได้
เว้นแตก่รณีผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ 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. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the 
Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide 
evidence by specifying in Clause (5). 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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 B as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง  
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขท่ี 333 ถนนเชิดวฒุากาศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 23, 2020, 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. 

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

วาระที่                 เร่ือง           
Agenda        Subject:            

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:           

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
  



เอกสารแนบ 8 
Attachment 8 

 

วาระที่          เร่ือง___   __เลือกตัง้กรรมการ____________________________________________     __ 
Agenda         Subject:      Election of Directors___________________________________    ________                                                                                   

1) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name)_______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
4) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
5) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่                เร่ือง           
Agenda        Subject:            

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 


