สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
20บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

เขียนที่......................................................
Written At
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยู่บา้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..............................................หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสี ยง ดังนี้
Holding the total amounting of
shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ ้นสามัญ...........................................หุ ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equal to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)......................................................................................อายุ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่...................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)......................................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้ นเลขที่.................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยู่บา้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210
(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยู่บา้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ ม เมืองทองธานี เลขที่
99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at General Meeting of Shareholders 2015 to be held on 30 April
2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District,
Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ ้ น ที่มอบฉั นทะจะต้องมอบฉั นทะให้ ผรู ้ ั บมอบฉัน ทะเพี ยงรายเดียวเป็ น ผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ย งลงคะแนนไม่ สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.
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20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่...........................................................................
Written at
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยู่บา้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ ้นสามัญ............................................หุ ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(3)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยู่บา้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยู่บา้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ ม เมืองทองธานี เลขที่
99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at General Meeting of Shareholders 2015 to be held on 30 April
2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District,
Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
Agenda 1 – To approve the minutes of Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday April 25, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557
Agenda 2 – To consider and approve report of the company’s performance for 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 – To consider and approve the Company’s Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the ending
December 31, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2557
Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยสาหรั บรอบบัญชีปี 2558
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for
the year 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่ อีกจานวน
2 ตาแหน่ ง
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two
new directors;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration in 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 8 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital by cancelling the unissued shares, as well as
the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 9 – To consider and approve the increase in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the
Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 4
Agenda 11 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 12 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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.
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(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting con siders or passes
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact,
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and
appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an
individual nominee.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ 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 Attachment to Proxy For
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึ งเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
Annual General Meeting of Shareholders 2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building
muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : ..……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่...................... เรื่ อง.......................................................................................................................
Agenda : . ………… Subject :………………………………..……………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่...............................................................................
Written at
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.......................................................... สัญชาติ.............................อยู่บา้ นเลขที.่ .........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
Sub-District
District
Province
Zip Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
In the capacity of custodian with
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือ หุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ ้นสามัญ...................................................หุ ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)..............................................................อายุ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ........................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)..............................................................อายุ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยู่บา้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210
(4)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยู่บา้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2015 to be held on 30
April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred
District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the place as may be postponed or changed.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant partial shares of
หุ ้นสามัญ..........................................................หุ ้น
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
Ordinary share
shares,
entitled to voting right
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
Agenda 1 – To approve the minutes of Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday April 25, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557
Agenda 2 – To consider and approve report of the company’s performance for 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 – To consider and approve the Company’s Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the ending
December 31, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2557
Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยสาหรั บรอบบัญชีปี 2558
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for
the year 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่ อีกจานวน
2 ตาแหน่ ง
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two
new directors;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration in 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 8 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital by cancelling the unissued shares, as well as
the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 9 – To consider and approve the increase in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the
Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 4
Agenda 11 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 12 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่
ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น

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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี การ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is
any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her
consideration
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ

Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือ หุ้นที่ ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
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Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf
of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 3.
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole
or for an individual nominee.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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 Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึ งเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
Annual General Meeting of Shareholders 2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building
muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the plac e as may be
postponed or changed.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ………Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ……Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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