
    
 

อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY (Form C.) 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที่……………………………………… 
                                                                                                                   Written at  
       วนัที่……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                     Date                 Month                                Year 

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

อยู่บา้นเลขที่………….............ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                Road            Subdistrict                                              
อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                            Province                                                      Postal Code  
                 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
                       being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                           shares, and can cast votes equalling                                             votes, as follows:   
 หุน้สามัญ…………………………..…………..หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสยีง 
                       Ordinary shares                                        shares, which can cast votes equalling                                                 votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                     shares, which can cast votes equalling                                                  votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให ้
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อายุ….………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                   age                 years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                         District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรอื 
Province                                                           Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อายุ….………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                    age                  years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                          District 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
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จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรอื 
Province                                                           Postal Code            or 

        (3) …………………………….……………………..............................อายุ….………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                             age                  years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                Subdistrict                                                         District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์………….................  
Province                                                           Postal Code             
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021 on January 8th, 2021, 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)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                          มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
        Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote 
                       มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                       Authorize the proxy partial shares of 

                                             หุน้สามัญ……………..…………..หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                              Ordinary shares                 shares, and having the right to vote                                                     votes 
                     หุน้บรุมิสทิธิ…………………….…หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                              Preferred shares                shares, and having the right to vote                                                      votes 

  
 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

  I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
       วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Shareholders’ Annual General Meeting of year 2020  
  ⬜    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสยีง 
      Approve                               Disapprove                           Abstain         
           

       วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 51,234,538.50 บาท จากทนุจดทะเบียน



เดิม 286,420,060 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยงั
ไม่ไดจ้  าหน่ายของบรษัิทที่เกิดจากการเพิ่มทนุรองรบัใบส  าคญัแสดงสทิธิ AS-W1 และอนมุติัการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

       Agenda No. 2      To consider and approve to decrease the register capital Baht 51,234,538.50 from the register 
capital Baht 286,420,060 with paid up capital of Baht 207,242,702 to be the register capital Baht 
235,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 by cancelling the Company’s authorized 
but unissued shares for converting of AS-W1 warrants, and consider and approve the amendment 
to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of 
the registered capital.    

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

appropriate. 
    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสยีง 
      Approve                               Disapprove                           Abstain                  
  

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 20,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน
ภายหลงัลดทนุตามวาระที่ 2 ขา้งตน้ 235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 
207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 
207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดจ้  าหน่ายของบรษัิทที่เกิดจากการเพิ่มทนุ
รองรบัการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินทนุมอบอ านาจทั่วไปและจดัสรรใหบ้คุคลใน
วงจ ากัด และอนมุัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียน 

Agenda No. 3     To consider and approve to decrease the register capital Baht 20,000,000 from the register capital 
Baht 235,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 to be the register capital Baht 
215,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 by cancelling the Company’s authorized 
but unissued shares for capital increase by specifying the purpose of proceeds utilization allocated 
to private placement,  and consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum 
of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered capital.   

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

appropriate. 
    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสยีง 
      Approve                               Disapprove                           Abstain          
          

       วาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณาการออกและจดัสรรใบส  าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอเชีย
ซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) (“ใบส  าคัญแสดงสทิธิ AS-W2”) แก่ผูถื้อหุน้



เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
         Agenda No. 4       To approve the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary 

Shares No. 2 (AS-W2) to the Company’s existing shareholders proportionately to their 
shareholding    

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

appropriate. 
    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสยีง 
       Approve                              Disapprove                           Abstain          
       

       วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรบัการออก
และจดัสรรใบส  าคัญแสดงสทิธิ AS-W2 จากทนุจดทะเบียนภายหลงัลดทนุตามวาระที่ 3 ขา้งตน้ 
215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท ใหเ้ป็นทนุจดทะเบียน 
256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหม่เป็นจ านวน 82,897,080 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

        Agenda No. 5     To consider and approve to increase the register capital Baht 41,448,540 to be reserved for the 
exercise of right under the AS-W1 Warrants, from the registered capital after decreasing of capital 
under 3. provided above, Baht 215,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 to be the 
registered capital Baht 256,634,061.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 by issuing 
82,897,080 ordinary shares with par value of Baht 0.50 per share, and consider and approve the 
amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the 
increasing of the registered capital.     

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

appropriate. 
    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสยีง 
                            Approve                               Disapprove                           Abstain         
 
       วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี) 
        Agenda No. 6  To consider any other business (if any)  

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

appropriate. 
    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 



 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                 Approve                                Disapprove                          Abstain    
     

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีที่ที่

ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร              
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. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                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…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy 
Form C. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. วาระการเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทั้งชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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. 

 
  



ใบประจ าตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น
ดว้ย 
 At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on January 8th, 2021, 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.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

       วาระที่ ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสยีง 

                              Approve                                    Disapprove                                         Abstain                   
 

       วาระที่ ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.       Re :   

         ⬜    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสยีง 

                      Approve                                    Disapprove                                          Abstain                
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทุกประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 

 
   ลงลายมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผูม้อบฉันทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัที่/ Date….…./………../……..…      
 
   ลงลายมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัที่/ Date….…./………../……..… 




