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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ _________________________
Shareholder’s Registration No.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _________________________________
Written at
วันที่______เดือน______________ พ.ศ. _______
Date
Month
Year

(1)

ข้าพเจ้า
สัญชาติ______________________________
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่______________________________________________________________________________________________________
Address

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม_________________หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
votes as follows:
 หุน้ สามัญ____________________________หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________________เสียง
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ__________________________หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________________เสียง
preference share
shares and are entitled to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับเต็มซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท)
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in full version of
Invitation to Shareholders that can be downloaded from the Company’s website)
 1. ชื่อ (Name) นายวิเชฐ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age)__61__ ปี (years) อยู่บา้ นเลขที่ (residing at)______
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
___
rd
(222, Don Mueang International Airport, 3 Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)
 2. ชื่อ (Name)
อายุ (age)
ปี (years) อยู่บา้ นเลขที่ (residing at) ______________
.หรือ (or)
 3. ชื่อ (Name)
อายุ (age)
ปี (years) อยู่บา้ นเลขที่ (residing at) ______________
.หรือ (or)
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 21, 2022, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s 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.
บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพือ่ เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมได้ที่ www.aavplc.com
Onsite registration will not available on the Meeting day, and granting proxy are required to submit in advance.
Please study the procedure and registration guideline via www.aavplc.com
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
Matter to be informed by Chairman
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
To consider and certify Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on
November 26, 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2021
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2564
To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income
for the year ended December 31, 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for
the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7
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พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2565
To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired
by rotation in 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect Directors as a whole
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each Director individually
1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสันติสขุ คล่องใช้ยา (Mr. Santisuk Klongchaiya)
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik)
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
3) ชื่อกรรมการ (Name) นายศิโรตม์ เสตะพันธุ (Mr. Sirot Setabandhu)
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
4) ชื่อกรรมการ (Name) นายดิเนช นัมบิอาร์ (Mr. Dinesh Nambiar)
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

(5)

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ______________________________________________________
Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(6)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รบั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
หมายเหตุ/ Remark
1.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
เว้นแต่กรณีผรู้ บั มอบฉันทะตามแบบ 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.

กรณีหากมีขอ้ กาหนดหรือข้อบังคับใดกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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.

วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually.

5.

ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง
ประชุมสานักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022, 14.00 hours by electronic means which would
broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s 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.
-------------------------------------------------------------------------------------วาระที่
เรื่อง
Agenda
Subject:

วาระที่ ___
Agenda

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject:

วาระที่ ___
Agenda

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ ___
Agenda

เรื่อง
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง___ __เลือกตัง้ กรรมการ____________________________________________ __
Subject: Election of Directors___________________________________ ________
1) ชื่อกรรมการ (Name) ______________________________________________________
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ (Name)_______________________________________________________
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
3) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
4) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
5) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)

