
 

 

 

Enclosure 3 

Proxy Forms 
 
 
The Company facilitates shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on your behalf for the 
Annual General Meeting of Shareholders year 2015 by attached the 3 proxy forms as hereunder; 
 
 1. Proxy Form A. 
  General form 
 
 2. Proxy Form B. 
  Proxy form containing specific details 
 
 3. Proxy Form C. 
  For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 
 
Please execute only one proxy form from the above three forms. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY (Form A.) 

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน) 
(General Form) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

------------------------------------------------ 

                                เขียนท่ี…………………………………… 
                                                                                                                                Written at  

      วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                       Date                        Month                                 Year 

 (1) ข้าพเจ้า …………..…………………………..................................................สญัชาติ ………..…............ 
           I/We                                                                                 Nationality                         

อยูบ้่านเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ตําบล/แขวง…………………………….......... 
Reside at                                          Road          Sub-District                                              

อําเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์……………. 
District                                                                      Province                                                               Postal Code  

               (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
                          being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                 shares, and can cast votes equaling                          votes, as follows:   

  หุ้นสามญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………เสียง 
                 Ordinary shares                                                   shares, which can cast votes equalling                                       votes 

  หุ้นบริุมสทิธิ…………………….…………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………เสียง 
                 Preferred shares                                                 shares, which can cast votes equalling                                      votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
                 Hereby appoint  

              (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..…… 
                                                                                                                                             age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต………………………..…….…...... 
Road                                                       Sub-District                                                               District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                Postal Code                or 

               (2)…………………………….……………………..............................อาย…ุ.……ปี อยูบ้่านเลขท่ี…………… 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…………………....... 
Road                                                       Sub-District                                                                District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                               Postal Code                 or 

                  (3) …………………………….…………………….........................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……….... 
                                                                                                                                        age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................ 
Road                                                              Sub-District                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                               Postal Code             

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Baht 20 Duty 
Stamp 

 



คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders   

ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอม็. ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามคําแหง 
Year 2016 on 26 April 2016, at 2.00 pm. At 9 UM Tower No. 9/283-5 28 Floor Ramkhamhaeng Road  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 

 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 several 
proxies for splitting votes. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
    



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY (Form B.) 

(แบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

------------------------------------------------ 
                                เขียนท่ี……………………………………… 
                                                                                                                   Written at  

       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                                 Date                        Month                                         Year 

 (1)  ข้าพเจ้า …………..…………………………..................................................สญัชาติ ………..….......................... 
                 I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่านเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ตําบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Sub-District                                              

อําเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  

                 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
                          being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                               shares, and can cast votes equalling                                                 votes, as follows:   

  หุ้นสามญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..…เสียง 
                          Ordinary shares                                                    shares, which can cast votes equalling                                              votes 

  หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสียง 
                          Preferred shares                                                 shares, which can cast votes equalling                                               votes 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
                 Hereby appoint  

               (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..……… 
                                                                                                                                                 age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................. 
Road                                                                 Sub-District                                                                        District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                              Postal Code         or 

               (2) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..……… 
                                                                                                                                                                     age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................. 
Road                                                                 Sub-District                                                                        District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                             Postal Code                       or 

               (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..……. 
                                                                                                                                                                     age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................. 
Road                                                                Sub-District                                                                         District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                              Postal Code   

           

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Baht 20 Duty 
Stamp 

 



คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders   

ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอม็. ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามคําแหง 
Year 2016 on 26 April 2016, at 2.00 pm. At 9 UM Tower No. 9/283-5 28 Floor Ramkhamhaeng Road  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

 (3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
          I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                � วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 
                  Agenda No. 1 Re :  To adopt the minutes of the Shareholders’ Annual General Meeting of  2015 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                 Approve                                           Disapprove                                    Abstain                   
 

                � วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558    
          Agenda No. 2 Re :  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2015 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                 Approve                                        Disapprove                                    Abstain                   
 

          � วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
    ประจําปี 2558   
          Agenda No. 3  Re : To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the  year 2015  

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                    Approve                                        Disapprove                                    Abstain                   
 

                 � วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558      
          Agenda No. 4 Re :  To approve no annual dividend payment for the year 2015 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                Approve                                           Disapprove                                  Abstain             

 



                  � วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ     
          Agenda No. 5 Re :  To elect directors to replace those who retired by rotation 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                             Approve                                        Disapprove                                   Abstain                     
 

                  � วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ     
          Agenda No. 6 Re :  To approve the directors’ remuneration 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                             Approve                                         Disapprove                                   Abstain                   
 

                  � วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2559     
          Agenda No. 7 Re :  To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2016 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                            Approve                                         Disapprove                                  Abstain                   
 

                  �วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)     
          Agenda No. 8 Re :  To consider other business (if any) 

  �    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
            (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                             Approve                                        Disapprove                                    Abstain                   
 

 (4)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน 
                  เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
           Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

 (5)    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี 
          ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ  
          เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร              
             In case, I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 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. 



 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 

 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
หมายเหต ุ
 1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ   
       แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
          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 several proxies for splitting votes. 

 2.  วาระการเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
      For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

 3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ    
      ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
       In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge 
      of Proxy Form B. as attached. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of          Asiasoft Corporation Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ย.ูเอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามคําแหง แชวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2016 on 26th  April, 2016, at 2.00 pm. At 9 UM Tower, Ramkhamaheng Road, Suanluang, 
Bangkok 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

        � วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
               Agenda No.          Re :   

             �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                    (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

             �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

              �  เหน็ด้วย   �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                               Approve                                                     Disapprove                                                      Abstain                   
 

        � วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
              Agenda No.          Re :   

              �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                      (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

              �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

              �  เหน็ด้วย   �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                 Approve                                                    Disapprove                                                      Abstain                
 

        �  วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
              Agenda No.          Re :   

               �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

               �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

               �  เหน็ด้วย   �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                 Approve                                                   Disapprove                                                      Abstain               
 

          
 
 
 
 



 
 
 �  วาระท่ี 5  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
        Agenda No.          Re : To elect directors 

        
           ช่ือกรรมการ นางมฤดี สขุพนัธรัชต์.................................................................................................. 
        Director’s name 

               �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                Approve                               Disapprove                             Abstain           

 
        ช่ือกรรมการ นายสรุศกัด์ิ เคารพธรรม ................................................................................. 
         Director’s name 

               �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                          Approve                                Disapprove                             Abstain           
 

        ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
        Director’s name 

               �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                               Approve                                Disapprove                            Abstain          

 
        ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
         Director’s name 

               �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                               Approve                                Disapprove                            Abstain           

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 

 
 
   ลงลายมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลายมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
 
  
    
 



 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY (Form C.) 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

------------------------------------------------ 
                                เขียนท่ี……………………………………… 
                                                                                                                Written at  

       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                    Date                        Month                                         Year 

 (1)  ข้าพเจ้า …………..…………………………..................................................สญัชาติ ………..…................................ 
                  I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่านเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ตําบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Sub-District                                              

อําเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  

          เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
                    being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   

       หุ้นสามญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………………………….…เสียง 
                          Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

        หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………………….…เสียง 
                     Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

 (2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
                 Hereby appoint  
               (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                                                 age                    years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................. 
Road                                                                    Sub-District                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                              Postal Code         or 

               (2) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                                                 age                    years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................. 
Road                                                                  Sub-District                                                                       District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                              Postal Code         or 

               (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                   age                 years,  resides at 

ถนน………………….........................ตําบล/แขวง………………..…..........................อําเภอ/เขต……………….…............................. 
Road                                                                 Sub-District                                                                        District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                       Postal Code             

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 



คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders   

ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอม็. ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามคําแหง 
Year 2016 on 26 April 2016, at 2.00 pm. At 9 UM Tower No. 9/283-5 28 Floor Ramkhamhaeng Road  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

 (3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
         I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                       � มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote 

                       � มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                                 Authorize the proxy partial shares of 

                               � หุ้นสามญั……………..…………..หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………..…เสียง 
                                      Ordinary shares                                        shares, and having the right to vote                                                                          votes 

                   � หุ้นบริุมสทิธิ…………………….…หุ้น และมีสทิธออกเสียงลงคะแนนได้……………………..………..…เสียง 
                                                Preferred shares                                        shares, and having the right to vote                                                                         votes 
  

  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
         I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                � วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 
          Agenda No. 1 Re :  To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2015   
  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                   Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
 

                �  วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558    
          Agenda No.2 Re :  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2015 

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                   Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
 

          �  วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
           ประจําปี 2558    
          Agenda No. 3 Re :  To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the year  2015 

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                  Approve                                    Disapprove                                Abstain                   



               �   วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558     
          Agenda No. 4 Re :  To approve no annual dividend payment for the year 2015  

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                  (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                    Approve                                        Disapprove                                   Abstain             
 

                �  วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ     
          Agenda No. 5 Re :  To elect directors to replace those who retired by rotation 

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                            Approve                                          Disapprove                                   Abstain                     
 

                �  วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ     
          Agenda No. 6 Re :  To approve the directors’ remuneration 

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                  (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                Approve                                     Disapprove                                      Abstain                   
 

                �  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2559     
          Agenda No. 7 Re :  To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2016 

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                         Approve                                            Disapprove                                   Abstain              
 

                �  วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)     
          Agenda No. 8 Re :  To consider other business (if any) 

  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

  �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย  �  งดออกเสียง 
                                            Approve                                         Disapprove                                    Abstain    

  



 (5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน 
        เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
          Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

 (6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี    
         ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ     
         เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร              
         In case, I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 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. 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
หมายเหต ุ
 1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน     
     ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
    Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

 2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
     (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
                   Evidences to be enclosed with the proxy form are : 
     (1)Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the  shareholder. 
     (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.  

 3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
     ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
       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 several proxies for splitting votes. 

 4.  วาระการเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
       For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

 5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ
 ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
        In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the     
        Allonge of Proxy Form C. as attached. 

 
  



 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Allonge of Proxy Form C. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of          Asiasoft Corporation Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันท่ี 26 เมษายน  2559 เวลา  14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้อง
เลขท่ี 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามคําแหง แชวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2016 on 26th April, 2016, at 2.00 pm. At 9 UM Tower No.  9/283-5 28 Floor, 
Ramkhamaheng Road, Suanluang, Bangkok  10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                �  วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
         Agenda No.          Re :   

           �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                         (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

                 �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

                     �  เหน็ด้วย   �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                       Approve                                                    Disapprove                                                Abstain                   
 

                �  วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
          Agenda No.          Re :   

           �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                      (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

           �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

           �  เหน็ด้วย   �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                 Approve                                                    Disapprove                                               Abstain                
 

               �  วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
          Agenda No.          Re :   

           �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                      (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

           �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

           �  เหน็ด้วย   �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                   Approve                                                   Disapprove                                                Abstain               

 
 
 
 
 
 



                
   
        � วาระท่ี ………. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
  Agenda No.          Re : To elect directors 

 
  ช่ือกรรมการ นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ .................................................................................................. 
  Director’s name 

          �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           

 
  ช่ือกรรมการ นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม ................................................................................. 
  Director’s name 

          �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           

 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Director’s name 

          �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                        Approve                                Disapprove                            Abstain          
 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Director’s name 

          �  เหน็ด้วย  �  ไมเ่หน็ด้วย   �  งดออกเสียง 
                                   Approve                                Disapprove                            Abstain           

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all  
respects. 

 
 
 
   ลงลายมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลายมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
 


