
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ        
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่
ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ 
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

 
 บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำนผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นใดให้เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงแทน
ท่ำนผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 โดยได้แนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้
จ ำนวน 3 แบบ ได้แก ่
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
 

2. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
เป็น หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตัว 
 

3. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นให้เท่ำนัน้ 

 
 โปรดเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้  
 
 



 อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp   
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY (Form A.) 
(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งำ่ยไมซ่บัซ้อน) 

(General Form) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  
       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ข้ำพเจ้ำ …………..…………………………..................................................สญัชำติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่ำนเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต ำบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              
อ ำเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  
               (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   
 หุ้นสำมญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(3)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix Baht 20 Duty 

Stamp 
 

 



        (3) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ  9 อำคำรย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on 23 April 2019, 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. 
 
 
 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
  
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 
 

 อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp   
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

PROXY (Form B.) 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตำยตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  
       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ข้ำพเจ้ำ …………..…………………………..................................................สญัชำติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่ำนเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต ำบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              
อ ำเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  
                 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   
 หุ้นสำมญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



        (3) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ  9 อำคำรย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on 23 April 2019, 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. 
 
 
 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
  
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 
 

 อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp   
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

PROXY (Form B.) 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตำยตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  
       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ข้ำพเจ้ำ …………..…………………………..................................................สญัชำติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่ำนเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต ำบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              
อ ำเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  
                 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   
 หุ้นสำมญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



        (3) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ  9 อำคำรย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on 23 April 2019, 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)    ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
       วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
        Agenda No. 1 Re :  To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 2 เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 2 Re :  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 

ประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 3 Re :  To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2018  

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 



        (3) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ  9 อำคำรย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on 23 April 2019, 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)    ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
       วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
        Agenda No. 1 Re :  To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 2 เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 2 Re :  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 

ประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 3 Re :  To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2018  

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 

       วำระท่ี 4 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิดกำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 4 Re :  To approve no annual dividend payment for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

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

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

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

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2562   
        Agenda No. 7 Re :  To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2019 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
 

       วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)     
        Agenda No. 8 Re :  To consider other business (if any) 
  ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
 

(4) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน 
         เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี
ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีทีม่ีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              
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. 

  
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                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. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
  
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบ



                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
 

(4) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน 
         เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี
ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีทีม่ีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              
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. 

  
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                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. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
  
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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. 
 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที ่
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น
ด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, 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. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               
 
  



                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
 

(4) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน 
         เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี
ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีทีม่ีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              
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. 

  
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                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. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
  
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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. 
 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที ่
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น
ด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, 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. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               
 
  



 
                        วำระท่ี 5  เร่ือง เลอืกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
  Agenda No.          Re : To elect directors 
 
  ช่ือกรรมกำร: นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 

 Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           
 

ช่ือกรรมกำร: พนัต ำรวจเอกญำณพล ยัง่ยืน 
 Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           
 

  ช่ือกรรมกำร: ................................................................................................................................ 
 Director’s name: ……………………………………………………………………………….. 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                            Abstain         
 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
 
 
 

    
 

อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY (Form C.) 
(แบบทีใ่ช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  
       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ข้ำพเจ้ำ …………..…………………………..................................................สญัชำติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่ำนเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต ำบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              
อ ำเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  
                 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   
 หุ้นสำมญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (3) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



 
                        วำระท่ี 5  เร่ือง เลอืกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
  Agenda No.          Re : To elect directors 
 
  ช่ือกรรมกำร: นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 

 Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           
 

ช่ือกรรมกำร: พนัต ำรวจเอกญำณพล ยัง่ยืน 
 Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           
 

  ช่ือกรรมกำร: ................................................................................................................................ 
 Director’s name: ……………………………………………………………………………….. 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                            Abstain         
 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
 
 
 

    
 

อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY (Form C.) 
(แบบทีใ่ช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  
       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ข้ำพเจ้ำ …………..…………………………..................................................สญัชำติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยูบ้่ำนเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต ำบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              
อ ำเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย์…………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  
                 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   
 หุ้นสำมญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์……………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (3) …………………………….……………………..............................อำย…ุ.………ปี   อยู่บ้ำนเลขท่ี……..………..…. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



                                                                                                                                            age                      years,  resides at 
ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ  9 อำคำรย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, 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)   ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                          มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
        Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote 
                       มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 
                       Authorize the proxy partial shares of 

                                             หุ้นสำมญั……………..…………..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                                 Ordinary shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 
                     หุ้นบริุมสทิธิ…………………….…หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                                 Preferred shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 

  
 (4)   ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
       วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
        Agenda No. 1 Re :  To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 2 เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 2 Re :  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 

 วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
ประจ ำปี 2561    

        Agenda No. 3 Re :  To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the year 2018  
    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 4 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิดกำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2561  
        Agenda No. 4 Re :  To approve no annual dividend payment for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

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

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

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

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
        Agenda No. 7 Re :  To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2019 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 



                                                                                                                                            age                      years,  resides at 
ถนน………………….........................ต ำบล/แขวง………………..…..........................อ ำเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ  9 อำคำรย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, 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)   ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                          มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
        Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote 
                       มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 
                       Authorize the proxy partial shares of 

                                             หุ้นสำมญั……………..…………..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                                 Ordinary shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 
                     หุ้นบริุมสทิธิ…………………….…หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                                 Preferred shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 

  
 (4)   ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
       วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
        Agenda No. 1 Re :  To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 2 เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2561 
        Agenda No. 2 Re :  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 

 วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
ประจ ำปี 2561    

        Agenda No. 3 Re :  To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the year 2018  
    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 4 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิดกำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2561  
        Agenda No. 4 Re :  To approve no annual dividend payment for the year 2018 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

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

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

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

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
        Agenda No. 7 Re :  To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2019 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 



 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain              
 

       วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)     
        Agenda No. 8 Re :  To consider other business (if any) 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                          Approve                                         Disapprove                                    Abstain    
 
     

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี

ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถงึกรณีที่มกีำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              
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. 
 

 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                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. 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นให้เทำ่นัน้ 

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

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (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. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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. 

 
  



 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain              
 

       วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)     
        Agenda No. 8 Re :  To consider other business (if any) 

    ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                          Approve                                         Disapprove                                    Abstain    
 
     

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี

ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถงึกรณีที่มกีำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              
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. 
 

 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
                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. 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นให้เทำ่นัน้ 

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

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (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. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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. 

 
  



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที ่
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น
ด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, 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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               
 
  

 
                        วำระท่ี 5 เร่ือง เลอืกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
  Agenda No. 5        Re : To elect directors 
 
  ช่ือกรรมกำร: นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 

 Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           
 

ช่ือกรรมกำร: พนัต ำรวจเอกญำณพล ยัง่ยืน 
 Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           
 
  ช่ือกรรมกำร: ................................................................................................................................ 

 Director’s name: ……………………………………………………………………………….. 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                            Abstain           
 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้องเลขที ่
9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น
ด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 23rd, 2019, 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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วำระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

         ⬜    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
             (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
         ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
         ⬜  เห็นด้วย   ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               
 
  

 
                        วำระท่ี 5 เร่ือง เลอืกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
  Agenda No. 5        Re : To elect directors 
 
  ช่ือกรรมกำร: นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 

 Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           
 

ช่ือกรรมกำร: พนัต ำรวจเอกญำณพล ยัง่ยืน 
 Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           
 
  ช่ือกรรมกำร: ................................................................................................................................ 

 Director’s name: ……………………………………………………………………………….. 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                            Abstain           
 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
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