(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy (Form C.)
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
(For the foreign investor who has appointed the custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Issued at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

( 1 ) ขาพเจา
I/We
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
whose office located at no.
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน ( Custodian ) ใหกับ
As the operator of custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asia Plus Securities Public Company Limited “the Company”
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
□ หุนสามัญ
หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
□ หุนบุริมสิทธิ
หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to
(2)

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

 1. ชื่อ
Name
กรณีเลือกขอ 1 หรือ
ถนน
ขอ 2 กรุณาระบุชื่อผู
Road
รับมอบอํานาจ
If you make proxy by
จังหวัด
choosing no. 1 or 2,
Province
please give the detail of
proxy holder
 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
กรณีเลือกขอ 3 กรุณาทํา
เครื่องหมาย 9 ที่  3

If you make proxy by
choosing no.3,
please mark 9at  3

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code
อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

หรือ
or

หรือ
or

 3. ชื่อ
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 465
Name
Mr. Virach Aphimeteetamrong
age
years, residing at
ตําบล/แขวง วัดทาพระ
อําเภอ/เขต บางกอกใหญ
ถนน จรัลสนิทวงศ
Road Charunsanitwong Tambol/Khwaeng Wat Tha Phra Amphur/Khet Bangkok Yai
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย
10600
Province
Bangkok
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทร
ใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General
Meeting of Shareholders No. 1/2010 to be held on Friday the 19th of November 2010 at 10.30 a.m., at the conference room,
7th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Khwaeng Tungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok, or on the date and
at the place as may be postponed or changed.
หนา 1 ของจํานวน 4หนา
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( 3 ) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows :
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote
มอบฉันทะบางสวน คือ
Authorize partial shares as follow :
หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
หุนบุริมสิทธิ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
preferred share
shares and have the rights to vote equal to
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
Total voting rights
Votes

เสียง
Votes
เสียง
Votes

( 4 ) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
Agenda 1 Consideration and adoption of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
No.16 which was held on the 29th of April 2010
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นดวย
Approve

เสียง
Votes

ไมเห็นดวย
Disapprove

เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และ
รับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
Agenda 2 Consideration and approval of the extension of the issuance and offering of Derivative Warrants
and to acknowledge the risks involved and the company’s risk management guidelines relating to
the issuance and offering of derivative warrants
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นดวย
Approve

เสียง
Votes

ไมเห็นดวย
Disapprove

เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการขยายเพดานการออกและเสนอขายหุนกู (Debentures) และ/หรือ
หุนกูอนุพันธ (Structured Notes) และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุด
ไมเกิน 3,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น
Agenda 3 Consideration and approval of the extension of the limit of the issuance of Company’s
Debentures and/or Structured Notes and/or other types of debentures in the total amount not
exceed Baht 3,000 million or equivalent in any other foreign currency
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นดวย
Approve

เสียง
Votes

ไมเห็นดวย
Disapprove

เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

หนา 2 ของจํานวน 4 หนา
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วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 4 Other business (if any)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นดวย
Approve

เสียง
Votes

ไมเห็นดวย
Disapprove

เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that
such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.

(6)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or
addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote
according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
The proxy form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders
registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence requires to attach this proxy form are as follow :
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorized the custodian to sign the proxy form on his behalf.
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation in writing that the person who sign the proxy form has been permitted to carry on custodian
business.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบง
แยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share
may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such
agenda in the Annex of this proxy.
หนา 3 ของจํานวน 4 หนา
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
The Annex of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Asia Plus Securities Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม ชัน้ 7 อาคารสาธร
ซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2010 held on Friday the 19th of November 2010 at
10.30 a.m. at the conference room, 7th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Khwaeng Tungmahamek, Khet
Sathorn, Bangkok, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่
Agenda
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Agenda
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Agenda
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Agenda
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Agenda
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง
Subject:
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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