สิ่งที่ส่งมาด้วย 11/ Enclosure 11

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Proxy Form C

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Affixed
(Baht 20)

(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

1.

ข้าพเจ้า ______________________________________________________
I/We
ที่อยู่ _________________________________________________________
Address
_____________________________________________________________
สัญชาติ ______________________________________________________
Nationality

เขียนที่____________________________________________
Written at
วันที_่ _______เดือน_________________พ.ศ._____________
Date
Month
Year
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’
Registration No.

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั __________________________________________________________________
As the Custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of GMM Grammy Public Company Limited (“the Company”)

2.

โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทัง้ สิน้ รวม_______________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________________เสียง
holding the Ordinary share in amount of
shares, and eligible for
votes
ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as in Enclosure 5)
ดร.นริศ ชัยสูตร / นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน / นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ / นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์
Dr. Naris Chaiyasoot / Mr. Suvit Mapaisansin / Mr. Chanitr Charnchainarong / Mr. Sunyaluck Chaikajornwat






กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) ______________________________________________________________ อายุ __________ปี
Independent Director (please choose only one)
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________
Address
Road
Sub-District
อําเภอ / เขต _______________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ์ ______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อายุ __________ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________
Address
Road
Sub-District
อําเภอ / เขต _______________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ์ ______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อายุ __________ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________
Address
Road
Sub-District
อําเภอ / เขต _______________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ์ ______________________ หรือ
District
Province
Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดี ยว เป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุน้ ประจํา ปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29,
2022 at 2.00 p.m. via electronic media (Zoom) according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค : ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
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3.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Appoint my/our proxy for all shares held and eligible to cast votes.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ หุน้ สามัญ _____________________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_________________________เสียง
Appoint my/our proxy for partial shares of: Ordinary share
shares, eligible for
votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2564
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders convened on April 30, 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ________________ เสียง
Agreed____________________votes

 ไม่เห็นด้วย _________________เสียง
Disagreed__________________votes

 งดออกเสียง _______________เสียง
Abstained________________votes

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจําปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the declaration of the 2021 operational results and the Company’s Annual Report.
วาระนีไ้ ม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็ นการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending
December 31, 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ____________________เสียง
Agreed_____________________votes

 ไม่เห็นด้วย _________________เสียง
Disagreed__________________votes

 งดออกเสียง ________________เสียง
Abstained_________________votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2564 ส่วนหนึง่ ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
Agenda 4 To approve the appropriation of the 2021 net profit as statutory reserve fund.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ____________________เสียง
Agreed_____________________votes

 ไม่เห็นด้วย _________________เสียง
Disagreed__________________votes

 งดออกเสียง _______________เสียง
Abstained________________votes

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค : ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
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วาระที 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2564
Agenda 5 To approve the omission of dividend payment from the 2021 operational results.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ____________________เสียง  ไม่เห็นด้วย _________________เสียง
Agreed_____________________votes
Disagreed__________________votes

 งดออกเสียง ________________เสียง
Abstained_________________votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2565
Agenda 6 To approve the appointment of directors in place of those who are due to retire by rotation for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เลือกกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามที่เสนอ
Vote for all 3 directors who are proposed by the Company
 เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for a certain director.
(1) ดร.นริศ
ชัยสูตร
Dr. Naris
Chaiyasoot
 เห็นด้วย ___________________เสียง
Agreed____________________votes

 ไม่เห็นด้วย ________________เสียง
Disagreed_________________votes

 งดออกเสียง _________________เสียง
Abstained_________________votes

(2) นายชนิตร
ชาญชัยณรงค์
Mr. Chanitr
Charnchainarong
 เห็นด้วย ___________________เสียง
 ไม่เห็นด้วย ________________เสียง
Agreed____________________votes
Disagreed_________________votes

 งดออกเสียง ________________เสียง
Abstained_________________votes

(3) นายฟ้ าใหม่
ดํารงชัยธรรม
Mr. Fahmai
Damrongchaitham
 เห็นด้วย __________________เสียง
 ไม่เห็นด้วย _________________เสียง  งดออกเสียง ________________เสียง
Agreed___________________votes
Disagreed__________________votes
Abstained________________votes
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2565
Agenda 7 To approve the remunerations of the Board of Directors and subcommittees for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ______________________เสียง  ไม่เห็นด้วย __________________เสียง  งดออกเสียง _________________เสียง
Agreed______________________votes
Disagreed___________________votes
Abstained_____ _____________votes
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค : ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2565
Agenda 8 To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ____________________เสียง  ไม่เห็นด้วย _________________เสียง
Agreed____________________votes
Disagreed_________________votes

 งดออกเสียง _________________เสียง
Abstained_________________votes

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย _____________________เสียง
Agreed_____________________votes

 ไม่เห็นด้วย _________________เสียง
Disagreed__________________votes

 งดออกเสียง ________________เสียง
Abstained________________votes

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote
and is not my/our vote as the shareholder.
6. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote 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, my/our proxy shall have the right to consider and cast
votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the
Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects.

ลงชื่อ

_______________________________

ผูม้ อบฉันทะ

Signature (_______________________________) Proxy Grantor
ลงชื่อ

_______________________________

ผูม้ อบฉันทะ

Signature (_______________________________) Proxy Grantor

ลงชื่อ _________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (________________________________) Proxy Holder
ลงชื่อ _________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (________________________________) Proxy Holder

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค : ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
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หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการ สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค. ตามแนบ
Remarks:
1. This Proxy Form C. is used only in case of shareholder whose name appears in the registration book as a foreign investor and has
appointed a Custodian in Thailand as a custodian.
2. Evidence which must be attached with the Proxy are:
(1) Power of attorney from shareholder assigning the custodian to execute the proxy on his/her behalf.
(2) A document confirming that the custodian has the permission to conduct the custodian business.
3. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of
shares to several proxies to vote separately.
4. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director.
5. In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular
continued list attached to the Proxy Form C.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Regular Continued Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

Authorization on Behalf of the Shareholder of GMM Grammy Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29, 2022 at 2.00 p.m. via electronic media (Zoom),
according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020)
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรือ่ ง :_____________________________________________________________________________________
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย ___________________เสียง  ไม่เห็นด้วย___________________เสียง  งดออกเสียง__________________เสียง
Agreed__________________votes
Disagreed__________________votes
Abstained__________________votes
วาระที่ _____ เรือ่ ง :_____________________________________________________________________________________
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.
 เห็นด้วย___________________เสียง  ไม่เห็นด้วย___________________เสียง  งดออกเสียง__________________เสียง
Agreed__________________votes
Disagreed__________________votes
Abstained__________________votes
วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject:
(1) ชือกรรมการ _________________________________________________
Director’s name
 เห็นด้วย ___________________เสียง  ไม่เห็นด้วย___________________เสียง
Agreed__________________votes
Disagreed__________________votes
(2) ชือกรรมการ _________________________________________________
Director’s name
 เห็นด้วย___________________เสียง  ไม่เห็นด้วย___________________เสียง
Agreed__________________votes
Disagreed__________________votes
(3) ชือกรรมการ _________________________________________________
Director’s name
 เห็นด้วย___________________เสียง  ไม่เห็นด้วย___________________เสียง
Agreed__________________votes
Disagreed__________________votes

 งดออกเสียง_________________เสียง
Abstained_________________votes
 งดออกเสียง_________________เสียง
Abstained_________________votes
 งดออกเสียง_________________เสียง
Abstained_________________votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form C is complete and true.
ลงชือ
_______________________________
Signature (______________________________)

ผูม้ อบฉันทะ
Proxy Grantor

ลงชือ
_________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (________________________________) Proxy Holder

ลงชือ
_______________________________
Signature (______________________________)

ผูม้ อบฉันทะ
Proxy Grantor

ลงชือ
_________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (________________________________) Proxy Holder
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