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ปิดอากรแสตมป์ 20.00 บาท

Affix Baht 20.00 Stamp Duties

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
PROXY  FORM Form  C

เขียนที� .....................................................................................
Made at

วันที� ............... เดือน ................................... พ.ศ. ....................
Date                       Month                                                   B.E.

(1) ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
I/We

สํานักงานตั�งอยู่เลขที� ................................ ถนน................................................................ ตําบล/แขวง................................................................................
Residing at No.                                                           Road                                                                                       Tambon/Khwaeng

อําเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย.์.........................................................
Amphur/Khet                                                                                          Province                                                                               Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ....................................................................................................................................
as being the custodian of

ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เอเชียโฮเต็ล  จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั�งสิ�นรวม...................................................หุ้น
being a shareholder of Asia Hotel Public Company Limited holding a the total amount of                                                                              share (s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียงดังนี�
and having voting rights equivalent to                                        vote (s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ ........................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................. เสียง
ordinary share                                  share (s) having voting rights equivalent to                                      vote (s)

หุ้นบุริมสิทธิ......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................. เสียง
preference share                              share (s) having voting rights equivalent to                                      vote (s)

           (2)  ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

                  (1)  ................................................................................................................... อายุ ..................... ปี            อยู่บ้านเลขที�… ..................................................
Age                          Year   Residing at No.

ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต .......................................................................
Road                                                                         Tambon/Khwaeng                                                                         Amphur/khet

จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์..................................................... หรือ
Province                                                                      Postcode               

                  (2)  ................................................................................................................... อายุ ..................... ปี            อยู่บ้านเลขที� ....................................................
Age                           Year  Residing at No.

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ............................................................... อําเภอ/เขต ..........................................................................
Road                                                                          Tambon/Khwaeng                                                                            Amphur/khet

จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์..................................................... หรือ
Province                                                                       Postcode               

                  (3)  ................................................................................................................... อายุ ..................... ปี            อยู่บ้านเลขที� ....................................................
Age                            Yea   Residing at No.

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ............................................................. อําเภอ/เขต ....................................................................
Road                                                                           Tambon/Khwaeng                                                                         Amphur/khet

จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์..................................................... 
Province                                                                       Postcode               

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 57  ในวันที�

10 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องกิ�งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที� 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื�อน

ไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holdr to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No. 57, which will be held

on 10  April  2019  at 2.00 p.m. at  the Kingpetch Room,  Asia Hotel, 296 Phyathai road, Rajathevee, Bangkok, or the adjourment of such meeting

on such other date, and place.Rajathevee, Bangkok, or the adjournment of such meeting on such other date, and place.
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            (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั�งนี� ดังนี�
                    I/we authorize the prowy holder to attend the meeting and vote are as follows:

              มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
                    Grant proxy the total amount of shares holding and entiled to vote

              มอบฉันทะบางส่วน คือ
                  Grant partial shares of

       หุ้นสามัญ....................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.................................................. เสียง
       ordinary share                                  share (s), having voting rights equivalent to                                                           vote (s)

       หุ้นบุริมสิทธ.ิ................................. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.................................................. เสียง
       preferred share                                share (s), having voting rights equivalent to                                                           vote (s)

       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั�งหมด.................................... เสียง
       Total voting rights                                                                            vote (s)

            (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี�  ดังนี�

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที�    1 เรื�อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 56 

Agenda  1 Subject  To approve the Minutes of the  AGM No. 56

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
        (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�

         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

   เห็นด้วย.................... เสียง ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง งดออกเสียง............................. เสียง
  Approve                        vote(s)  Disapprove                                 vote (s) Abstain                                       vote (s)

วาระที�   3 เรื�อง   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล  จํากัด (มหาชน)

           และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

Agenda 3 Subject  To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018.

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

   เห็นด้วย.................... เสียง ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง งดออกเสียง............................. เสียง
  Approve                        vote(s)  Disapprove                                 vote (s) Abstain                                       vote (s)

วาระที�    4 เรื�อง  พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป ี2561

Agenda  4 Subject  To consider and approve dividend payment from the operating result of the year 2018.

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
         (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

   เห็นด้วย.................... เสียง ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง งดออกเสียง............................. เสียง
  Approve                        vote(s)  Disapprove                                 vote (s) Abstain                                       vote (s)

วาระที�   5 เรื�อง  พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

Agenda 5 Subject  To consider and appoint the Directors replacing the outgoing directors that retire upon completion of the term in office.

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
         (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

      การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด
      Vote for all the nominated candidates as a whole

               เห็นด้วย.................... เสียง         ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง    งดออกเสียง............................. เสียง
               Approve                                vote(          Disapprove                                      vote (s)     Abstain                                            vote (s)
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      การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee

      5.1   นายอมร  เตชะหรูวิจิตร

           Mr. Amorn  Techaruvichit

               เห็นด้วย.................... เสียง         ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง    งดออกเสียง............................. เสียง
               Approve                    vote(s)          Disapprove                                 vote (s)     Abstain                                      vote (s)

      5.2   นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 

            Mr.Surapong Techaruvichit

               เห็นด้วย.................... เสียง         ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง    งดออกเสียง............................. เสียง
               Approve                    vote(s)          Disapprove                                 vote (s)     Abstain                                      vote (s)

      5.3   นายสุวัฒน์  ดุสิตโรจนวงศ์

             Mr. Suwat  Dusitrojanawongse

               เห็นด้วย.................... เสียง         ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง    งดออกเสียง............................. เสียง
               Approve                     vote(s)          Disapprove                                 vote (s)     Abstain                                      vote (s)

วาระที�    6 เรื�อง  พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จคณะกรรมการและเบี�ยประชุมกรรมการตามที�คณะกรรมการเสนอ

Agenda  6 Subject  To consider and set the Directors' remuneration and fee.

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
        (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

   เห็นด้วย.................... เสียง ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง งดออกเสียง............................. เสียง
  Approve                        vote(s)  Disapprove                                 vote (s) Abstain                                       vote (s)

วาระที�    7 เรื�อง  พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจําป ี2562 และกําหนดค่าสอบบัญชี

Agenda  7 Subject  To consider and appoint the auditor for the year ended 2019 and set his remuneration.

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
        (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

   เห็นด้วย.................... เสียง ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง งดออกเสียง............................. เสียง
  Approve                        vote(s)  Disapprove                                 vote (s) Abstain                                       vote (s)

วาระที�    8 เรื�อง  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)

Agenda   8 Subject  To consider other matters (if any).

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

            (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�

         (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:

   เห็นด้วย.................... เสียง ไม่เห็นด้วย.............................. เสียง งดออกเสียง............................. เสียง
  Approve                     vote(s)  Disapprove                                 vote (s) Abstain                                       vote (s)

            (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
                  Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting.

            (6)  ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

In case I/we have not declard a voting intention in any agenda or my/our determination is not celar 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, modification or addition of any fact, the proxy holder

shall have the right to consider and vote as to his/ger consideration.
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            กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having

beencarried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื�อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor

        (................................................................)

ลงชื�อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor

        (................................................................)

ลงชื�อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor

        (................................................................)

ลงชื�อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Grantee

        (................................................................)

หมายเหตุ

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี�ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คัสโตเดียน (Custodian)

     ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น

2.  หลักฐานที�ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

     (1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

     (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3.  ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

     ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4.  วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ

     มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

Note :

1.  The Proxy Form C. only use for shardholders whose names appearing in the foreign in the foreign investors registration and he/she appointed 

     a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2.  Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

     (1)  Power of attorney from the shareholder authorizes 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.  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.  In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates  as a whole or for an individual nominee.

5.  In case that ther any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the 

    Annex attached to Proxy Form C.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เอชียโฮเต็ล  จํากัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Asia Hotel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั�งที� 57 ในวันที� 10 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องกิ�งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที� 296 ถนนพญาไท 

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื�อนไปในวันเวลา และสถานที�อื�นด้วย

At the annual General Meeting of Shareholders No. 57 to be held on 10 April 2019 time at  2.00 pm. at  the Kingpetch room,  Asia Hotel, 296 Phyathai road, 

 Rajathevee, Bangkok. Or on any date and at any postponement thereof.

วาระที�............................. เรื�อง........................................................................................................................................................................
Agenda Subject

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
          (a ) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
          (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

          เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย........................ เสียง            งดออกเสียง.....................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

วาระที�............................. เรื�อง............................................................................................................................................................................

Agenda Subject

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
          (a ) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี�
          (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

          เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย......................... เสียง              งดออกเสียง.......................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

วาระที�............................. เรื�อง  เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Election of directors (Continued)

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Director's name

          เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย......................... เสียง              งดออกเสียง.......................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Director's name

          เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย.......................... เสียง              งดออกเสียง.......................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Director's name

          เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย........................ เสียง              งดออกเสียง.......................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Director's name

        เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย............................. เสียง              งดออกเสียง.......................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Director's name

        เห็นด้วย............................ เสียง ไม่เห็นด้วย............................. เสียง              งดออกเสียง.......................เสียง
        Approve                               vote(s) Disapprove                               vote(s)               Abstain                              vote(s)

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex attached to the Proxy Form C.
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