สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
หนังสือมอบฉันทะ

บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงแทน
ท่ำนผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้
จำนวน 3 แบบ ได้ แก่
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เป็ นหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้ อน

2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เป็ น หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ำนัน้

โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้

อากรแสตมป์ 20 บาท
Affix Baht 20 Duty
Stamp

อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY (Form A.)

(แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งำ่ ยไม่ซบั ซ้ อน)
(General Form)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

-----------------------------------------------เขียนที…
่ ……………………………………
Written at

วันที่……………เดือน………………………พ.ศ…………….
Date

Month

Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ …………..…………………………..................................................สัญชำติ ………..…................................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ ำนเลขที…
่ ……….............ถนน…..…..…………...............................ตำบล/แขวง…………………………….............................
Reside at

Road

Subdistrict

อำเภอ/เขต……………………….......................จังหวัด…………….………..........................รหัสไปรษณีย์……………..................
District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม………………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………..เสียง ดังนี ้
holding altogether

shares, and can cast votes equalling

votes, as follows:

หุ้นสำมัญ…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………….…เสียง
Ordinary shares

shares, which can cast votes equalling

votes

หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………….…เสียง
Preferred shares

shares, which can cast votes equalling

(3) ขอมอบฉันทะให้

votes

Hereby appoint

(1) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรื อ
Province

Postal Code

or

(2) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรื อ
Province

Postal Code

or

(3) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์…………….................
Province

Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำรยู.เอ็ม. ทำวเวอร์ ห้ องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมคำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on 23 April 2019, at 2.00
p.m. at 9, UM Tower, No. 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and at such other place as may be
adjourned or changed.

กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(………………………………..)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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.

อากรแสตมป์
20 บาท

อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp

Affix Baht 20
Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY (Form B.)

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

-----------------------------------------------เขียนที…
่ ……………………………………
Written at

วันที่……………เดือน………………………พ.ศ…………….
Date

Month

Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ …………..…………………………..................................................สัญชำติ ………..…................................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ ำนเลขที…
่ ……….............ถนน…..…..…………...............................ตำบล/แขวง…………………………….............................
Reside at

Road

Subdistrict

อำเภอ/เขต……………………….......................จังหวัด…………….………..........................รหัสไปรษณีย์……………..................
District

Province

Postal Code

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม………………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………..เสียง ดังนี ้
holding altogether

shares, and can cast votes equalling

votes, as follows:

หุ้นสำมัญ…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………….…เสียง
Ordinary shares

shares, which can cast votes equalling

votes

หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………….…เสียง
Preferred shares

shares, which can cast votes equalling

(2) ขอมอบฉันทะให้

votes

Hereby appoint

(1) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรื อ
Province

Postal Code

or

(2) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรื อ
Province

Postal Code

or

(3) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์…………….................
Province

Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำรยู.เอ็ม. ทำวเวอร์ ห้ องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมคำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on 23 April 2019, at 2.00
p.m. at 9, UM Tower, No. 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and at such other place as may be
adjourned or changed.

(3) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วำระที่ 1 เรื่ อง

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

Agenda No. 1 Re :

To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 2 เรื่ อง

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ประจำปี 2561

Agenda No. 2 Re :

To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

วำระที่ 3 เรื่ อง
Agenda No. 3 Re :

⬜
⬜

⬜ งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี 2561
To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 4 เรื่ อง

พิจำรณำอนุมตั งิ ดกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561

Agenda No. 4 Re :

To approve no annual dividend payment for the year 2018

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย
Approve

วำระที่ 5 เรื่ อง

Agenda No. 5 Re :

⬜

⬜ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
To elect directors to replace those who retired by rotation

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย
Approve

⬜ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

วำระที่ 6 เรื่ อง

พิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร

Agenda No. 6 Re :

To approve the directors’ remuneration

⬜

⬜ งดออกเสียง
Abstain

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย
Approve

วำระที่ 7 เรื่ อง

Agenda No. 7 Re :

⬜

⬜ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2562

To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2019

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

วำระที่ 8 เรื่ อง

Agenda No. 8 Re :

⬜

⬜

⬜ งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

To consider other business (if any)

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่

Approve

Disapprove

Abstain

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีทมี่ ีกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
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.

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(………………………………..)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)

ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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. วำระกำรเลือกตังกรรมกำร
้
สำมำรถเลือกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้รับมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of
Asiasoft Corporation Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ยู.เอ็ม. ทำวเวอร์ ห้ องเลขที่
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่น
ด้ วย
At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, at 2.00 p.m. at 9, UM Tower, Ramkhamhaeng
Road, Suanluang, Bangkok 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
-----------------------------วำระที่ ………. เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re :
⬜ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
⬜ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ ………. เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re :
⬜ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
⬜ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ ………. เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re :
⬜ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
⬜ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 5 เรื่ อง เลือกตังกรรมกำร
้
(ต่อ)
Agenda No.
Re : To elect directors
ชื่อกรรมกำร: นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์
Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร: พันตำรวจเอกญำณพล ยัง่ ยืน
Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร: ................................................................................................................................
Director’s name: ………………………………………………………………………………..
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.

ลงลำยมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(……………………………………)
วันที่/ Date….…./………../……..…

ลงลำยมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(……………………………………)
วันที่/ Date….…./………../……..…

อากรแสตมป์
20 บาท

อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp

Affix Baht 20
Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY (Form C.)

(แบบทีใ่ ช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

-----------------------------------------------เขียนที…
่ ……………………………………
Written at

วันที่……………เดือน………………………พ.ศ…………….
Date

Month

Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ …………..…………………………..................................................สัญชำติ ………..…................................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ ำนเลขที…
่ ……….............ถนน…..…..…………...............................ตำบล/แขวง…………………………….............................
Reside at

Road

Subdistrict

อำเภอ/เขต……………………….......................จังหวัด…………….………..........................รหัสไปรษณีย์……………..................
District

Province

Postal Code

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม………………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………..เสียง ดังนี ้
holding altogether

shares, and can cast votes equalling

votes, as follows:

หุ้นสำมัญ…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………….…เสียง
Ordinary shares

shares, which can cast votes equalling

votes

หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ……………………………….…เสียง
Preferred shares

shares, which can cast votes equalling

(2) ขอมอบฉันทะให้

votes

Hereby appoint

(1) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรื อ
Province

Postal Code

or

(2) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….
age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรื อ
Province

Postal Code

or

(3) …………………………….……………………..............................อำยุ….………ปี อยู่บ้ำนเลขที…
่ …..………..….

age

years, resides at

ถนน………………….........................ตำบล/แขวง………………..…..........................อำเภอ/เขต……………….….................................
Road

Subdistrict

District

จังหวัด…………….……................................รหัสไปรษณีย์…………….................
Province

Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำรยู.เอ็ม. ทำวเวอร์ ห้ องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมคำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, at
2.00 p.m. at 9, UM Tower, No. 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and at such other place as may be
adjourned or changed.

(3) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทังหมดที
้
ถ่ ือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบำงส่วน คือ
Authorize the proxy partial shares of
หุ้นสำมัญ……………..…………..หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………………..…เสียง
Ordinary shares

shares, and having the right to vote

votes

หุ้นบุริมสิทธิ…………………….…หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………………..…เสียง
Preferred shares

shares, and having the right to vote

votes

(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วำระที่ 1 เรื่ อง

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

Agenda No. 1 Re :

To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 2 เรื่ อง

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ประจำปี 2561

Agenda No. 2 Re :

To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018

⬜
⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 3 เรื่ อง

พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี 2561

Agenda No. 3 Re :

To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the year 2018

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 4 เรื่ อง

พิจำรณำอนุมตั งิ ดกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561

Agenda No. 4 Re :

To approve no annual dividend payment for the year 2018

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 5 เรื่ อง

พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ

Agenda No. 5 Re :

To elect directors to replace those who retired by rotation

⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย
Approve

⬜ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

วำระที่ 6 เรื่ อง

พิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร

Agenda No. 6 Re :

To approve the directors’ remuneration

⬜

⬜ งดออกเสียง
Abstain

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

⬜

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 7 เรื่ อง

พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda No. 7 Re :

To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2019

⬜
⬜

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย

⬜ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

วำระที่ 8 เรื่ อง

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

Agenda No. 8 Re :

To consider other business (if any)

⬜
⬜

⬜ งดออกเสียง
Abstain

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

⬜ เห็นด้ วย
Approve

⬜ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มกี ำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
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.
ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(………………………………..)
ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)
ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)
ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(…………………………………)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ำนัน้

2.

3.

4.
5.

Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
หลักฐำนที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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.
วำระกำรเลือกตังกรรมกำร
้
สำมำรถเลือกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.
ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้รับมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ
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.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy Form C.

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of
Asiasoft Corporation Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ยู.เอ็ม. ทำวเวอร์ ห้ องเลขที่
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่น
ด้ วย
At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, at 2.00 p.m. at 9 UM Tower, Ramkhamhaeng
Road, Suanluang, Bangkok 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
-----------------------------วำระที่ ………. เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re :
⬜ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
⬜ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ ………. เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re :
⬜ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
⬜ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ ………. เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re :
⬜ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
⬜ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 5 เรื่ อง เลือกตังกรรมกำร
้
(ต่อ)
Agenda No. 5 Re : To elect directors
ชื่อกรรมกำร: นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์
Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร: พันตำรวจเอกญำณพล ยัง่ ยืน
Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

⬜ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร: ................................................................................................................................
Director’s name: ………………………………………………………………………………..
⬜ เห็นด้ วย
⬜ ไม่เห็นด้ วย
⬜ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.

ลงลำยมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(……………………………………)
วันที่/ Date….…./………../……..…

ลงลำยมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(……………………………………)
วันที่/ Date….…./………../……..…

