
Enclosure 6

Proxy Forms

The Company facilitates shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote at the

meeting  on  your  behalf  for  the  Annual  General  Meeting  of  Shareholders  year  2018  by  attached

the 3 proxy forms as hereunder ;

1. Proxy Form A.

General form

2. Proxy Form B.

Proxy form containing specific details

3. Proxy Form C.

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only

Please execute only one proxy form from the above three forms.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

 เขียนที่……........................…………………………………

 Written at

 วันที่………..……เดือน………….......……………พ.ศ…….....……….

 Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า …………..………………................................................................................สัญชาติ ……........................…..….......................

 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่………….................ถนน…..….............………….......................................ตำาบล/แขวง…………….........….....…………….............................

Reside at Road Subdistrict

อำาเภอ/เขต……………………....................….......................จังหวัด……………...............………..........................รหัสไปรษณีย์…….....………..................

District Province Postal Code

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 Being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม ................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................. เสียง ดังนี้

Holding altogether shares, and can cast votes equalling votes, as follows: 

 หุ้นสามัญ…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………….…เสียง

 Ordinary shares shares, which can cast votes equalling votes

 หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………….…เสียง

 Preferred shares shares, which can cast votes equalling votes

 (3) ขอมอบฉันทะให้

 Hereby appoint

 (1) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................หรือ

Province Postal Code or

 (2) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์……………................. หรือ

Province Postal Code or

อากรแสตมป์

20 บาท

Affix 20 Bath 

Duty Stamp



 (3) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................

Province Postal Code

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนน

รามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 on 

23 April 2018, at 2.00 p.m. At 9, UM Tower, No. 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and 

at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor

 (………………………………..)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split the number of 

shares to several proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY (Form B.)

(แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

 เขียนที่……........................…………………………………

 Written at

 วันที่………..……เดือน………….......……………พ.ศ…….....……….

 Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า …………..………………................................................................................สัญชาติ ……........................…..….......................

 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่………….................ถนน…..….............………….......................................ตำาบล/แขวง…………….........….....…………….............................

Reside at Road Subdistrict

อำาเภอ/เขต……………………....................….......................จังหวัด……………...............………..........................รหัสไปรษณีย์…….....………..................

District Province Postal Code

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 Being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม…………….........……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………............……..เสียง ดังนี้

holding altogether shares, and can cast votes equalling votes, as follows:

 หุ้นสามัญ…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………….…เสียง

 Ordinary shares shares, which can cast votes equalling votes

 หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………….…เสียง

 Preferred shares shares, which can cast votes equalling votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

 Hereby appoint

 (1) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................หรือ

Province Postal Code or

 (2) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................หรือ

Province Postal Code or

อากรแสตมป์

20 บาท

Affix 20 Bath 

Duty Stamp



 (3) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................

Province Postal Code

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนน

รามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 on 

23 April 2018, at 2.00 p.m. At 9, UM Tower, No. 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and 

at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

 Agenda No. 1 Re : To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2560

 Agenda No. 2 Re : To acknowledge the Company’s operating results for the year 2017

☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain 

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จ สำาหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจำา

ปี 2560

 Agenda No. 3 Re : To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain 



☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560

 Agenda No. 4 Re : To approve no annual dividend payment for the year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

 Agenda No. 5 Re : To elect directors to replace those who retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

 Agenda No. 6 Re : To approve the directors’ remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2561

 Agenda No. 7 Re : To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 Agenda No. 8 Re : To approve the elimination of accumulated loss by offsetting with the legal reserve fund and the shares  

 premium

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain



(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 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.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน

กรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบไุว้ข้างตน้ รวมถึงกรณทีีม่กีารแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามที่เห็นสมควร

 In case, I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 

or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy 

form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor

 (………………………………..)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน

ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 Allonge of Proxy Form B. as attached.



ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ 

ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 on 23 April 2018, at 2.00 p.m. at 9, UM Tower, Ramkhamhaeng Road, 

Suanluang, Bangkok 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

☐ วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain



☐ วาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

 Agenda No. 5  Re : To elect directors

 ชื่อกรรมการ: นายตัน เตียว ลิม

 Director’s name: Mr. Tan Tgow Lim

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ชื่อกรรมการ: นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

 Director’s name: Mr. Chalermphong Jitkuntivong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ชื่อกรรมการ: ................................................................................................................................

 Director’s name: ……………………………………………………………...........................…………………..

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

 ลงลายมือชื่อ/Signed …………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…

 ลงลายมือชื่อ/Signed …………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

 เขียนที่……........................…………………………………

 Written at

 วันที่………..……เดือน………….......……………พ.ศ…….....……….

 Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า …………..………………................................................................................สัญชาติ ……........................…..….......................

 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่………….................ถนน…..….............………….......................................ตำาบล/แขวง…………….........….....…………….............................

Reside at Road Subdistrict

อำาเภอ/เขต……………………....................….......................จังหวัด……………...............………..........................รหัสไปรษณีย์…….....………..................

District Province Postal Code

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 Being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม…………….........……. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………...........……..เสียง ดังนี้

holding altogether shares, and can cast votes equalling votes, as follows:

 หุ้นสามัญ…………………………..…………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………….…เสียง

 Ordinary shares shares, which can cast votes equalling votes

 หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………….…เสียง

 Preferred shares shares, which can cast votes equalling votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

 Hereby appoint

 (1) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................หรือ

Province Postal Code or

 (2) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................หรือ

Province Postal Code or

อากรแสตมป์

20 บาท

Affix 20 Bath 

Duty Stamp



 (3) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ปี อยู่บ้านเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตำาบล/แขวง……………….....…..........................อำาเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย์…………….................

Province Postal Code

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนน

รามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 on 

23 April 2018, at 2.00 p.m. At 9, UM Tower, No. 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok, 10250 or on such other date and 

at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

	 ☐	มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote

 ☐	มอบฉันทะบางส่วน คือ

  Authorize the proxy partial shares of

 หุ้นสามัญ……………..…………..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………………..…เสียง

 Ordinary shares shares, and having the right to vote votes

 หุ้นบุริมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………………..…เสียง

 Preferred shares shares, and having the right to vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

 Agenda No. 1 Re : To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2560

 Agenda No. 2 Re : To acknowledge the Company’s operating results for the year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain



☐ วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี  

 ประจำาปี 2560

 Agenda No. 3 Re : To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the  

 year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560

 Agenda No. 4 Re : To approve no annual dividend payment for the year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

 Agenda No. 5 Re : To elect directors to replace those who retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

 Agenda No. 6 Re : To approve the directors’ remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2561

 Agenda No. 7 Re : To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain



☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 Agenda No. 8Re : To consider other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน

กรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบไุว้ข้างตน้ รวมถึงกรณทีีม่กีารแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามที่เห็นสมควร

 In case, I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 

or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy 

form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor

 (………………………………..)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)



 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

หมายเหตุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณทีีผู่ถื้อหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Evidences to be enclosed with the proxy form are :

(1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน

ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may 

use the Allonge of Proxy Form C. as attached.



ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ 

ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 on 23 April 2018, at 2.00 p.m. at 9 UM Tower, Ramkhamhaeng Road, 

Suanluang, Bangkok 10250 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

☐ วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain



☐ วาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

 Agenda No. 5  Re : To elect directors

 ชื่อกรรมการ: นายตัน เตียว ลิม

 Director’s name: Mr. Tan Tgow Lim

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ชื่อกรรมการ: นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

 Director’s name: Mr. Chalermphong Jitkuntivong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ชื่อกรรมการ: ................................................................................................................................

 Director’s name: ……………………………………………………………...........................…………………..

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

 ลงลายมือชื่อ/Signed …………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…

 ลงลายมือชื่อ/Signed …………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…


