
 

Enclosure 7 

 

 

 

Proxy Forms 

 

 

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

your behalf for the Annual General Meeting of Shareholders year 2 0 21 by attached the 3  proxy forms as 

hereunder; 

 

 

Proxy Form A. 

General form 

 

 

Proxy Form B. 

Proxy form containing specific details 

 

 

Proxy Form C. 

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only 

 

 

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

 

 

  

 

 

  



 

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

PROXY (Form A.) 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

(General Form) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที่……………………………………… 
                                                                                                                             Written at  

       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ขา้พเจา้ …………..…………………………..................................................สญัชาติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยู่บา้นเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              

อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  

               (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   

 หุน้สามญั…………………………..…………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสียง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสียง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้
         Hereby appoint  

        (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix Baht 20 Duty 

Stamp 

 
 



 

        (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on 23 April 2021, 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. 
 
 

 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 

 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
หมายเหตุ 
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที่……………………………………… 
                                                                                                                             Written at  

       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ขา้พเจา้ …………..…………………………..................................................สญัชาติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยู่บา้นเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              

อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  

                 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   

 หุน้สามญั…………………………..…………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสียง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสียง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให ้
         Hereby appoint  

        (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



 

        (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on 23 April 2021, 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)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
       วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 

    ⬜    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
       Agenda No. 2      To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2020 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปี 2563 

        Agenda No. 3     To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2020  

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 



 

 
 

       วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
         Agenda No. 4       To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2020 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

         วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
                                 นายเฉลิมพงษ์ จิตตข์นัติวงศ ์
       นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
     Agenda No. 5      To elect directors to replace those who retired by rotation 

                                   Mr.  Chalermphong Jitkuntivong; and  
         Mrs. Monluedee Sookpantarat 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

       วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
        Agenda No. 6      To approve the directors’ remuneration 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564          
        Agenda No. 7      To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2021 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
 
 
 



 

 
 
 

วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 4 และ ขอ้ 27 
  Agenda No. 8      To consider the Amendment of article 4 and article 27 of the Company's Articles of Association 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain       

วาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
256,503,736.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายของบรษิัท จ านวน 260,650 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

Agenda No. 9      To approve to decrease the register capital Baht 130,325 from the register capital Baht 256,634,061.50 with paid 
up capital of Baht 207,242,702 to be the register capital Baht 256,503,736.50 with paid up capital of Baht 
207,242,702 by cancelling the unissued shares 260,650 shares with par value of Baht 0.50 per share, and approve 
the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of 
the registered capital 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain     

วาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

Agenda No. 10  To consider other business (if any) 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain  

(4) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน 
         เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร              

 

 

 



 

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. 
 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy 
form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 

 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระการเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of 
Proxy Form B. as attached. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้ง
เลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on April 23rd, 2021, 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. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
       วาระท่ี ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   

 

       วาระท่ี ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วาระท่ี ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               

  



 

 
                        วาระท่ี 5  เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  Agenda No.          Re : To elect directors 
  ชื่อกรรมการ:  นายเฉลิมพงษ์ จติตข์นัติวงศ ์

 Director’s name: Mr.  Chalermphong Jitkuntivong 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                               Disapprove                             Abstain     

ชื่อกรรมการ: นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
 Director’s name:  Mrs. Monluedee Sookpantarat 

            ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           

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

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                Disapprove                            Abstain         

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลายมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลายมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

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

PROXY (Form C.) 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที่……………………………………… 
                                                                                                                             Written at  

       วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                        Month                                         Year 

(1) ขา้พเจา้ …………..…………………………..................................................สญัชาติ ………..…................................ 
          I/We                                                                                       Nationality                         

อยู่บา้นเลขท่ี………….............ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                                          Road          Subdistrict                                              

อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                                             Province                                                                   Postal Code  

                 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   

 หุน้สามญั…………………………..…………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสียง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….…เสียง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให ้
         Hereby appoint  

        (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or 

        (2) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                                      Postal Code            or  

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



 

 

        (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์………….................  
Province                                                                      Postal Code             
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on April 23rd, 2021, 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)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

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

                       มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                       Authorize the proxy partial shares of 

                                             หุน้สามญั……………..…………..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………………………..…เสียง 
                                                 Ordinary shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 

                     หุน้บรุมิสิทธิ…………………….…หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………………………..…เสียง 
                                                 Preferred shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 

  
 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

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

       วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
       Agenda No. 2      To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2020 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:  



 

 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปี 2563 

        Agenda No. 3     To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2020  

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
         Agenda No. 4       To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2020 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

         วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
                                 นายเฉลิมพงษ์ จิตตข์นัติวงศ ์
       นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
     Agenda No. 5      To elect directors to replace those who retired by rotation 

                                   Mr.  Chalermphong Jitkuntivong; and  
         Mrs. Monluedee Sookpantarat 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

       วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
        Agenda No. 6      To approve the directors’ remuneration 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564          
        Agenda No. 7      To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2021 



 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 4 และ ขอ้ 27 
  Agenda No. 8      To consider the Amendment of article 4 and article 27 of the Company's Articles of Association 

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

    ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain       

วาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
256,503,736.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายของบรษิัท จ านวน 260,650 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

Agenda No. 9      To approve to decrease the register capital Baht 130,325 from the register capital Baht 256,634,061.50 with paid 
up capital of Baht 207,242,702 to be the register capital Baht 256,503,736.50 with paid up capital of Baht 
207,242,702 by cancelling the unissued shares 260,650 shares with par value of Baht 0.50 per share, and approve 
the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of 
the registered capital 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain     
 

วาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

Agenda No. 10  To consider other business (if any) 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร              
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. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy 
form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงชื่อ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (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. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระการเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of 
Proxy Form C. as attached. 

 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้ง
เลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on April 23rd, 2021, 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. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
       วาระท่ี ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   

 

       วาระท่ี ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วาระท่ี ………. เรื่อง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

         ⬜    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               

 
  



 

 
                        วาระท่ี 5 เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  Agenda No. 5        Re : To elect directors 
  ชื่อกรรมการ: นายเฉลิมพงษ์ จติตข์นัติวงศ ์

 Director’s name: Mr.  Chalermphong Jitkuntivong 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           

  ชื่อกรรมการ: นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
 Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           

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

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                Disapprove                            Abstain           
 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลายมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลายมือชื่อ/ Signed ……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 

 
 

 




