- Attachment 6 -

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./Proxy Form C
(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ /
For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)
เขียนที่/Written at
วันที่/Date
เดือน/Month
(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
District

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั (ผูถ้ ือหุน้ )
As a custodian for (Shareholders’ name)
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding a total amount of
shares and have a right to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the right to vote equal to
(2)

พ.ศ./B.E. 2565

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 5)
hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Attachment 5)
 (1) ชื่อ
Name
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
District
 (2) ชื่อ
Name
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
District
 (3) ชื่อ
Name
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
District

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี
Years

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี
Years

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี
Years

1

หรือ
or

หรือ
or

.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ใน
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นด้วย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held
on 1 April 2022 as from 10.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) or such other date, time, method and place should the meeting be
postponed.
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
authorize my/our proxy to vote by using all shares held with voting rights
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
partially authorize my/our proxy to vote as follow:
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the right to vote
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
total voting rights are
votes

(4)

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1
 (ก)
 (ข)

วาระที่ 2
Agenda 2

เรือ่ ง
Subject:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
To Certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
เรือ่ ง
Subject:

เสียง
votes

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
To Acknowledge the Company’s Operating Result for the year 2021

วาระนีว้ าระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement, voting is not required.
วาระที่ 3
Agenda 3
 (ก)
 (ข)

เรือ่ ง
Subject:

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To Consider and Approve the Company’s Financial Statements for the Year 2021 ended 31
December 2021

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
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เสียง
votes

วาระที่ 4
Agenda 4
 (ก)
 (ข)

เรือ่ ง
Subject:

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5
 (ก)
 (ข)

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
To Consider and Approve the Allocation of Net Profit and Dividend Payment for the Year 2021

เรือ่ ง
Subject:

เสียง
votes

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2565
To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace of Those Who will Retire
by Rotation in 2022

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:


การเลือกตัง้ กรรมการทัง้ หมดซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ ชุด
Election of those retired directors
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
 การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Election of certain director:
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
Mr. Rittirong Boonmechote
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
2. นายชาน ชู ชง
Mr. Chan Shue Chung
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
3. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ
Mr. Bunluesak Sorajjakit
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
วาระที่ 6
Agenda 6
 (ก)
 (ข)

วาระที่ 7
Agenda 7
 (ก)
 (ข)

เรือ่ ง
Subject:

เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง
votes

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
To Consider and Approve the Remuneration of the Directors for the Year 2022

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
เรือ่ ง
Subject:

เสียง
votes

เสียง
votes

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the Year
2022

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
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เสียง
votes

วาระที่ 8
Agenda 8
 (ก)
 (ข)

วาระที่ 9
Agenda 9
 (ก)
 (ข)

เรือ่ ง
Subject:

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 5
To Consider and Approve the Amendment of the Company’s Article of Association, Article 5

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
เรือ่ ง
Subject:

เสียง
votes

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my
voting in term of a shareholder.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in the meeting, except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy form,
shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.
ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ/Remarks
1.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูฝ้ ากและดูแลหุน้ เท่านัน้
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2.
หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
3.
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to may proxies for splitting votes.
4.
วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
5.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental
proxy form C.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่อื่นด้วย
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 1 April 2022 as from 10.00 hrs. via electronic media (e-Meeting)
or such other date, time, method and place should the meeting be postponed.
วาระที่
Agenda
 (ก)
 (ข)

วาระที่
Agenda
 (ก)
 (ข)

วาระที่
Agenda
 (ก)
 (ข)

วาระที่
Agenda
 (ก)
 (ข)

เรือ่ ง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

เรือ่ ง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

เรือ่ ง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

เรือ่ ง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
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เสียง
votes

วาระที่
Agenda

เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors (continue)
ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)
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