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หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และ 
การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบำยท่ีจะดแูลสิทธิและควำม
เท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำส
ให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ เป็นกำรลว่งหน้ำส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสทิธิออกเสียง โดยจะเป็นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ 
1.2  ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
1.3  ต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจเุข้ำเป็นวำระกำรประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคล

เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

 
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

2.1 ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ได้แก่ 
 (1) ช่ือ นำมสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อำย ุสญัชำติ 
 (2) ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้ หมำยเลขโทรศพัท์ 
 (3) วฒิุกำรศกึษำ 
 (4) อำชีพ / สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั 
 (5) ประวตัิกำรท ำงำน 
 (6) สถำนภำพกำรสมรส/ช่ือคูส่มรส/ช่ือบตุร 
 (7) ประวตัิกำรอบรมเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร 
 (8) กำรถือหุ้นของบริษัทฯ  
 (9) กำรมีสว่นได้เสียทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
 (10) กำรถือหุ้น และ/หรือเข้ำร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมกำรของบริษัทท่ี

ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ 
 (11) รำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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2.2 คณุสมบตัิของกรรมกำร 
 (1) มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั, 

กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์, กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, กฎระเบียบ
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์, กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ, ข้อบงัคบับริษัทฯ และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 (2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระ มีประสบกำรณ์ท่ีเอือ้ประโยชน์
และเหมำะสมกบัธุรกิจบริษัทฯ ตลอดจนสำมำรถทุ่มเทอทิุศเวลำได้อย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำม
ควำมรับผิดชอบ และสำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรได้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 (3) ไมค่วรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหลำยแห่งในขณะเดยีวกนั 
 
3. เอกสารประกอบ 

3.1 ต้นฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุ้นจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ให้ใช้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ หนงัสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ให้ใช้ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล (ไมเ่กิน 1 เดือน) และส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีได้
ลงลำยมือ พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

3.4 ต้นฉบบัหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ และลงนำมโดยบคุคล
ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ (กรณีกำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ) 

3.5 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ได้แก ่ วฒิุ
กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน เป็นต้น พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องโดยบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 
(กรณีกำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ) 

3.6 เอกสำรประกอบอื่นๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (ถ้ำม)ี 
พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

3.7 รูปถ่ำยของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ (กรณีกำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ) 
 
4. วิธีการเสนอเร่ือง และ/หรือ ชื่อบุคคล 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิตำมข้อ 1 ต้องน ำเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ 
ช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำม แบบเสนอเร่ือง
เพ่ือให้บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 แล้วแตก่รณี โดยกรอกข้อมลูให้ชดัเจน 
ครบถ้วน ระบวุำ่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมตัิ หรือ เพ่ือพิจำรณำ พร้อมค ำรับรองควำมถูกต้อง
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ของข้อมลู และลงลำยมือช่ือ กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั ให้ระบรุำยละเอียดข้อมูลส่วนตวัของผู้ถือหุ้น
ทกุรำย และผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงลำยมือช่ือในใบประจ ำต่อแนบท้ำยแบบฟอร์มดงักล่ำว นอกจำกนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น
ทกุรำยคดัเลือกและมอบหมำยผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ให้เป็นผู้ รับกำรติดต่อแทนโดยให้ถือว่ำกำรท่ีบริษัทฯ ติดต่อ
กับผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับมอบหมำยเป็นกำรติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทุกรำยท่ีได้ลงลำยมือช่ือไว้ พร้อมแนบเอกสำร
ประกอบตำมข้อ 3 โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่กำรเสนอหนึง่วำระ หรือ หนึง่ช่ือกรรมกำร และจดัสง่มำท่ี  
 
 เลขำนกุำรบริษัท 
 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 9 อำคำรย.ูเอม็. ทำวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชัน้ 28 
 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหำนคร 10250 
 
5. ระยะเวลาการรับเร่ือง และ/หรือ ชื่อบุคคล 
 บริษัทฯ จะรับเร่ือง และ/หรือ ช่ือบคุคลท่ีมำถงึบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2559 เท่ำนัน้ 
 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธกำรน ำเร่ืองบรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ กำร
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ หำกผู้ ถือหุ้ นไม่ได้ปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุม และ กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ เป็นกำรลว่งหน้ำส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
นี ้หรือเป็นไปตำมกรณีท่ีกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ 
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แบบเสนอเร่ืองเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
     วนัท่ี ............................................................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ............................................................................................................................................... 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำม)ี ......................................................................................... (กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำย
รวมกนัเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจเุข้ำเป็นวำระกำรประชมุ ให้กรอกรำยละเอียดผู้ ถือหุ้นทกุรำยในใบประจ ำตอ่
แนบท้ำยแบบฟอร์มนี)้ มีควำมประสงค์ขอเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม เป็นกำร
ล่วงหน้ำ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ดงันี ้
เร่ือง :  ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
วตัถปุระสงค์ : เพ่ือทรำบ/เพ่ืออนมุตัิ/เพ่ือพิจำรณำ .......................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
 

เหตผุลท่ีเสนอ : ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

รำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ : ............................................................................. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสำรประกอบตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ข้อ 3 ท่ีได้ลงนำมรับรองควำม
ถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน .............. แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูในแบบเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจเุข้ำเป็นวำระกำรประชมุ ส ำหรับกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 นี ้พร้อมทัง้เอกสำรประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประกำร 

 
 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 



5 

ใบประจ าต่อ 
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอเร่ืองเพ่ือให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

 (1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ............................................................................................................................................... 
............................................................................................... โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี) ......................................................................................... 
 
 

 (2) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี) ......................................................................................... 
 
 

 (3) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี) ......................................................................................... 
 

 

 ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................... 
เป็นผู้ ได้รับมอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำในกำรติดตอ่กบับริษัทฯ แทนข้ำพเจ้ำตำมหลกัเกณฑ์ ข้อ 4 
 
 

 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 

 
 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 
 
 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      )
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 

     วนัท่ี ............................................................. 
 

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำม)ี ......................................................................................... (กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำย
รวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้กรอกรำยละเอียดผู้ ถือ
หุ้นทุกรำยในใบประจ ำตอ่แนบท้ำยแบบฟอร์มนี)้ มีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ เป็นกำรลว่งหน้ำ ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2559 ดงันี ้
 

(1) ช่ือ นำมสกลุ ............................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ............................................... อำย ุ.......... ปี สญัชำติ ..............................................  
(2) ท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ได้ ........................................................................................................................... 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
(3) วฒิุกำรศกึษำ ............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................. 
(4) อำชีพ ............................................................... สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั ....................................... 
........................................................................................................................................................ 
(5) ประวตัิกำรท ำงำน 
 ปี      ต ำแหน่งงำน             บริษัท/หน่วยงำน 
................................... ........................................................ .............................................. 
................................... ........................................................ .............................................. 
................................... ........................................................ .............................................. 
................................... ........................................................ .............................................. 
(6) สถำนภำพกำรสมรส ........................................................ 
      ช่ือคูส่มรส ............................................................................. ถือหุ้นจ ำนวน ......................... หุ้น 
      ช่ือบตุร .............................................................อำย ุ......... ปี ถือหุ้นจ ำนวน .......................... หุ้น 
           ..............................................................อำย ุ......... ปี ถือหุ้นจ ำนวน …...................... หุ้น 

    ..............................................................อำย ุ......... ปี ถือหุ้นจ ำนวน ......................... หุ้น 
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(7) ประวตัิกำรฝึกอบรมเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร ..................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
(8) ถือหุ้นในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ............................................ หุ้น 
(9) กำรมีสว่นได้เสียทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ 
บริษัทย่อย (กรณีมีสว่นได้เสีย โปรดระบลุกัษณะของธุรกรรม และ ลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมจ ำนวนเงิน
ของสว่นได้เสียโดยชดัแจ้ง) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
(10) กำรถือหุ้น และ/หรือ กำรเข้ำร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมกำร ของบริษัทท่ีประกอบ
กิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ (โปรดระบช่ืุอห้ำงหุ้นสว่น/ช่ือ
บริษัท จ ำนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียน และ ประเภทธรุกิจที่ด ำเนินกำร) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
(11) รำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ : ...................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสำรประกอบตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ข้อ 3 ท่ีได้ลงนำมรับรองควำม
ถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน .............. แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
บริษัทฯ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 นี ้ พร้อมทัง้เอกสำรประกอบทัง้หมด ถูกต้อง 
ทุกประกำร 

 

 
 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 
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ใบประจ าต่อ 
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

 (1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี) ......................................................................................... 
 
 

 (2) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี) ......................................................................................... 
 
 

 (3) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ....................................... หุ้น 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศพัท์ ......................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี) ......................................................................................... 
 

 

 ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................... 
เป็นผู้ ได้รับมอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำในกำรติดตอ่กบับริษัทฯ แทนข้ำพเจ้ำตำมหลกัเกณฑ์ ข้อ 4 
 
 

 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 

 
 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 
 
 ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้ ถือหุ้น 
  (      ) 

 


