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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Affix 20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form (B) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_______________________________________________ เขียนที่___________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
    วันที่_________เดือน_________________พ.ศ. ___________ 
  Date           Month                          Year  
 
(1)    ข้าพเจ้า__________________________________________________________________________________________________________ 
 I/We 
 อยู่บ้านเลขที่_________________________________________________ สัญชาติ________________________________________________ 
 Address Nationality 
 

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม______________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________________เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of shares and have the right to vote equal to       votes as follows: 
  หุ้นสามัญ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________________เสียง 
   Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to               votes, 
  หุ้นบุริมสทิธิ______________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________-________________เสียง 
   Preferred share shares, have the right to vote equivalent to          votes 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 
        1.  ชื่อ_____________________________________________________อายุ___________ปี  
  Name   Age Years, 
      อยู่บ้านเลขที่___________ถนน__________________ตำบล/แขวง __________________ 
                  residing at Road  Sub-district 
   อำเภอ/เขต_______________จังหวัด_______________ รหัสไปรษณีย์_____________หรือ 
      District Province  Postal Code or, 
        2.  ชื่อ_______________นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์________________อายุ____49_______ปี  
  Name                  Mr. Krittinai  Lertsitthisak  Age      49 Years, 
      อยู่บ้านเลขที่__74__ถนน__พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21  __ตำบล/แขวง__ศาลาธรรมสพน์__ 
                  residing at    74  Phutthamonthon Sai 2 Road, Soi 21, Sala Thammasop Sub-district, 
   อำเภอ/เขต_ทววีัฒนา _จังหวัด__กรุงเทพมหานคร________ รหัสไปรษณีย์___10170__หรือ 
      Thawi Watthana district, Bangkok, Postal Code 10170 or, 
        3.  ชื่อ_________________ดร. สมจินต์   ศรไพศาล_________________อายุ_____59_____ปี  
  Name                      Dr. Somjin Sornpaisarn  Age      59 Years, 
   อยู่บ้านเลขที่__69/67___ถนน________-__________ตำบล/แขวง______จอมทอง_______ 
                  residing at    69/67   Road                -  Chomthong Sub-district,  
   อำเภอ/เขต____จอมทอง____จังหวัด___กรุงเทพมหานคร___ รหัสไปรษณีย์____10150____ 
  Chomthong district, Bangkok, Postal Code 10150    

กรณเีลือกขอ้ 2. หรอื 3.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  ที่  2. หรือ 3.  
 
If you make proxy by choosing no. 2 
or 3, please mark  at  2 or 3. 
 

กรณเีลือกขอ้ 1. 
กรุณาระบุชือ่ผู้รับมอบอำนาจ 
 
If you make proxy by choosing no. 1, 
please mark  at  1. and give the 
detail of proxy holder. 
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                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10.00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310 or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 

 

 
 
 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
(4)  I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที่  1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 
Agenda 1 To acknowledge the Company’s 2021 operating results and the Annual Report for 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 
Agenda 2 To consider and approve the financial statement of the Company of the year 2021 for the fiscal year ended 

December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment of 
the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by 

rotation.   
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    การแต่งตัง้กรรมการทั้งชดุ 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 1.  Mr. Boonchai  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 2.  นายณัฐพล เดชวิทักษ์  
 2.  Mr. Nattapon  Dejvitak 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 3.  นายเวทิต โชควัฒนา 
 3.  Mr. Vathit  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 4.  นางธีรดา อำพันวงษ์ 
 4.  Mrs. Teerada  Ambhanwong 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2022. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditors’ remuneration for 

the year 2022. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เหน็ด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. ข้อ 17. และ ข้อ 46. 
Agenda 7 To consider and approve the amend a Company's Articles of Association Article 10, Article 17 and Article 46. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่  8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other businesses (if any) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น 
   การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(5)  Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote 

is not correct nor my/our vote as a shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(6)  In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy 
holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according 
to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
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 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
Remark 
1.  The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of share may not 
be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 
2.  In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in 
the Annex to this proxy form (B). 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
The Annex of Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 The proxy on behalf of the shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited. 
 

                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310 or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
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    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 
   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 
    การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 1.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 2.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 2.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 3.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 3.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 4.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 4.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 


