หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and are entitled to vote equal to

เอกสารแนบ 10
Attachment 10
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
พ.ศ.
Year

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Attachment 9)
 1. ชื่อ (Name)
อายุ (age)
ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_________________
_________________________________________________________________________________________________________หรื อ (or)
 2. ชื่อ (Name) นายวิเชฐ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age)__59__ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)________
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร_
_
rd
(222, Don Mueang International Airport, 3 Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรื อ (or)
 3. ชื่อ (Name)_ __ __
________ อายุ (age)
ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_________________
_________________________________________________________________________________________________________หรื อ (or)
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
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
Wednesday, July 22, 2020, 14.00 hours at Thai AirAsia Head Office, Foxtrot and Golf Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport,
3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may
be adjourned or changed.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนันให้
้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
(3)

ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)

หมายเหตุ / Remark
1.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

