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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 2017 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.

Enclosure 8
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)

(General Form)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร� อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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

 Written at

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

 Date Month Year

 (1) ขาพเจา …………..………………................................................................................สัญชาติ ……........................…..….......................

 I/We Nationality

อยูบานเลขที่………….................ถนน…..….............………….......................................ตําบล/แขวง…………….........….....…………….............................

Reside at Road Subdistrict

อําเภอ/เขต……………………....................….......................จังหวัด……………...............………..........................รหัสไปรษณีย…….....………..................

District Province Postal Code

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 Being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................. เสียง ดังนี้

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

 หุนสามัญ…………………………..…………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….…เสียง

 Ordinary shares shares, which can cast votes equalling votes

 หุนบุริมสิทธิ…………………….……………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….…เสียง

 Preferred shares shares, which can cast votes equalling votes

 (3) ขอมอบฉันทะให

 Hereby appoint

 (1) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................หรือ

Province Postal Code or

 (2) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย……………................. หรือ

Province Postal Code or

อากรแสตมป

20 บาท

Affix 20 Bath 

Duty Stamp

✂︎
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 (3) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................

Province Postal Code

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพ� อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามญั

ผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร หองเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนน

รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล� อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ� นดวย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 on 

25 April 2017, 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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor

 (………………………………..)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

หมายเหตุ

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ� อแยกการลงคะแนนเสียงได

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.

✂︎
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY (Form B.)

(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร� อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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

 Written at

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

 Date Month Year

 (1) ขาพเจา …………..………………................................................................................สัญชาติ ……........................…..….......................

 I/We Nationality

อยูบานเลขที่………….................ถนน…..….............………….......................................ตําบล/แขวง…………….........….....…………….............................

Reside at Road Subdistrict

อําเภอ/เขต……………………....................….......................จังหวัด……………...............………..........................รหัสไปรษณีย…….....………..................

District Province Postal Code

 เปนผูถือหุนของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 Being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………….........……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………............……..เสียง ดังนี้

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

 หุนสามัญ…………………………..…………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….…เสียง

 Ordinary shares shares, which can cast votes equalling votes

 หุนบุริมสิทธิ…………………….……………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….…เสียง

 Preferred shares shares, which can cast votes equalling votes

(2) ขอมอบฉันทะให

 Hereby appoint

 (1) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................หรือ

Province Postal Code or

 (2) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................หรือ

Province Postal Code or

อากรแสตมป

20 บาท

Affix 20 Bath 

Duty Stamp

✂︎
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 (3) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................

Province Postal Code

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพ� อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามญั

ผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร หองเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนน

รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล� อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ� นดวย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 on 

25 April 2017, 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เร� อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

 Agenda No. 1 Re : To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 1/2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 เร� อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559

 Agenda No. 2 Re : To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain 

☐ วาระที่ 3 เร� อง พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจาํ

ป 2559

 Agenda No. 3 Re : To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the year 2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain 

✂︎
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☐ วาระที่ 4 เร� อง พิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2559

 Agenda No. 4 Re : To approve no annual dividend payment for the year 2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 เร� อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหน�งตามวาระ

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

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 เร� อง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

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

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 เร� อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560

 Agenda No. 7 Re : To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2017

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8 เร� อง พิจารณาอนุมัติการลางขาดทุนสะสมดวยเงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน

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

 premium

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

✂︎
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☐ วาระที่ 9 เร� อง พิจารณาอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุนแกผูถือหุนเดมิของบริษัท

 ตามสัดสวนการถือหุน

 Agenda No. 9 Re : To approve the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares 

 No. 1 (AS-W1)

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 10 เร� อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 Agenda No. 10 Re : To approve the increase of the Company’s registered capital

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 11 เร� อง พิจารณาอนมุตักิารแกไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4. เพ� อใหสอดคลองกับ

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 Agenda No. 11 Re : To approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be 

 in line with the increase of the Company’s registered capital

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 12 เร� อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 Agenda No. 12 Re : To approve the allotment of the increased capital ordinary shares

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

✂︎
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☐ วาระที่ 13 เร� อง พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

 Agenda No. 13 Re : To consider other business (if any)

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน

กรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร� องใดนอกเหนอืจากเร� องทีร่ะบไุวขางตน รวมถึงกรณทีีม่กีารแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก

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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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.

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor

 (………………………………..)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

✂︎
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หมายเหตุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ� อแยกการลงคะแนนเสียงได

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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได ใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

✂︎
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หมายเหตุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ� อแยกการลงคะแนนเสียงได

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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได ใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร 

หองเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล� อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อ� นดวย

At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 on 25
th
 April 2017, 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...............เร� อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เร� อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เร� อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

✂︎
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☐ วาระที่ 5 เร� อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

 Agenda No.  Re : To elect directors

 ช� อกรรมการ: นายปราโมทย สุดจิตพร

 Director’s name: Mr. Pramoth Sudjitporn

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: นายเลิศชาย กันภัย

 Director’s name: Mr. Lertchai Kanpai

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: นายธันวา เลาหศิริวงศ

 Director’s name: Mr. Thanwa Laohasiriwong

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: ................................................................................................................................

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ

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

 ลงลายมือช� อ/Signed …………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…

 ลงลายมือช� อ/Signed …………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…

✂︎
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☐ วาระที่ 5 เร� อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

 Agenda No.  Re : To elect directors

 ช� อกรรมการ: นายปราโมทย สุดจิตพร

 Director’s name: Mr. Pramoth Sudjitporn

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: นายเลิศชาย กันภัย

 Director’s name: Mr. Lertchai Kanpai

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: นายธันวา เลาหศิริวงศ

 Director’s name: Mr. Thanwa Laohasiriwong

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: ................................................................................................................................

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ

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

 ลงลายมือช� อ/Signed …………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…

 ลงลายมือช� อ/Signed …………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (……………………………………)

 วันที่/Date ….…./………../……..…

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY (Form C.)

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร� อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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

 Written at

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

 Date Month Year

 (1) ขาพเจา …………..………………................................................................................สัญชาติ ……........................…..….......................

 I/We Nationality

อยูบานเลขที่………….................ถนน…..….............………….......................................ตําบล/แขวง…………….........….....…………….............................

Reside at Road Subdistrict

อําเภอ/เขต……………………....................….......................จังหวัด……………...............………..........................รหัสไปรษณีย…….....………..................

District Province Postal Code

 เปนผูถือหุนของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 Being a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………….........……. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………...........……..เสียง ดังนี้

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

 หุนสามัญ…………………………..…………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….…เสียง

 Ordinary shares shares, which can cast votes equalling votes

 หุนบุริมสิทธิ…………………….……………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….…เสียง

 Preferred shares shares, which can cast votes equalling votes

(2) ขอมอบฉันทะให

 Hereby appoint

 (1) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................หรือ

Province Postal Code or

 (2) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................หรือ

Province Postal Code or

อากรแสตมป

20 บาท

Affix 20 Bath 

Duty Stamp
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 (3) …………………………….……………......……….................................อายุ….…….….......ป อยูบานเลขที่……..……............…..…........

 age years, resides at

ถนน…………………....................................................ตําบล/แขวง……………….....…..........................อําเภอ/เขต……………….….................................

Road Subdistrict District

จังหวัด…………….……...............................................รหัสไปรษณีย…………….................

Province Postal Code

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพ� อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามญั

ผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร หองเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนน

รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล� อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ� นดวย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 on 

25 April 2017, 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

 ☐ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

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

 ☐ มอบฉันทะบางสวน คือ

  Authorize the proxy partial shares of

 หุนสามัญ……………..…………..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………………………..…เสียง

 Ordinary shares shares, and having the right to vote votes

 หุนบุริมสิทธิ………………………หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………………………..…เสียง

 Preferred shares shares, and having the right to vote votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เร� อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

 Agenda No. 1 Re : To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 1/2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 เร� อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559

 Agenda No. 2 Re : To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain
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☐ วาระท่ี 3 เร� อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

 ประจําป 2559

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

 year 2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระท่ี 4 เร� อง พิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2559

 Agenda No. 4 Re : To approve no annual dividend payment for the year 2016

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 เร� อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหน�งตามวาระ

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

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 เร� อง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

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

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 เร� อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560

 Agenda No. 7 Re : To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2017

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain
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☐ วาระที่ 8 เร� อง พิจารณาอนุมัติการลางขาดทุนสะสมดวยเงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน

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

 premium

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 9 เร� อง พิจารณาอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธใินการซ้ือหุนแกผูถือหุนเดมิของบริษัท

 ตามสัดสวนการถือหุน

 Agenda No. 9 Re : To approve the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares 

 No. 1 (AS-W1)

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 10 เร� อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 Agenda No. 10 Re : To approve the increase of the Company’s registered capital

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 11 เร� อง พิจารณาอนมุตักิารแกไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4. เพ� อใหสอดคลองกับ

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 Agenda No. 11 Re : To approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

 with the increase of the Company’s registered capital

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain
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☐ วาระที่ 12 เร� อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 Agenda No. 12 Re : To approve the allotment of the increased capital ordinary shares

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 13 เร� อง พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

 Agenda No. 13 Re : To consider other business (if any)

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน

กรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร� องใดนอกเหนอืจากเร� องทีร่ะบไุวขางตน รวมถึงกรณทีีม่กีารแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก

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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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.

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor

 (………………………………..)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)
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 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

หมายเหตุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถือหุนทีป่รากฏช� อในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ให

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

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

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ� อแยกการลงคะแนนเสียงได

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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได ใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
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 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

 ลงช� อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (…………………………………)

หมายเหตุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถือหุนทีป่รากฏช� อในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ให

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

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

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ� อแยกการลงคะแนนเสียงได

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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได ใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท  เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร 

หองเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล� อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อ� นดวย

At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 on 25
th
 April 2017, 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...............เร� อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เร� อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่...............เร� อง..................................................................................................

 Agenda No. Re :

☐ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

✂︎



54

☐ วาระที่ 5 เร� อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

 Agenda No. 5 Re : To elect directors

 ช� อกรรมการ: นายปราโมทย สุดจิตพร

 Director’s name: Mr. Pramoth Sudjitporn

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: นายเลิศชาย กันภัย

 Director’s name: Mr. Lertchai Kanpai

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: นายธันวา เลาหศิริวงศ 

 Director’s name: Mr. Thanwa Laohasiriwong

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

 ช� อกรรมการ: ................................................................................................................................

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

☐ เห็นดวย ☐ ไมเห็นดวย ☐ งดออกเสียง

 Approve Disapprove Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ

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

 ลงลายมือช� อ/Signed …………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor

 (……………………………………)

 วันที่/Date….…./………../……..…

 ลงลายมือช� อ/Signed …………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

 (……………………………………)

 วันที่/Date….…./………../……..…

✂︎


