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สิ่งที่สง่มาดว้ย 7 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

 

 บริษทัไดอ้ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำนผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหเ้ขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่ำนผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉันทะมำพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมน้ี จ ำนวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

 

2. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เป็น หนงัสือมอบฉันทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตวั 
 

3. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
เป็นหนงัสือมอบฉันทะท่ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และ
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำนั้น 

 

 โปรดเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่ำนั้น  
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 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  
       วนัที่……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                              Date                      Month                              Year 

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

อยู่บา้นเลขที…่……….............ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                              Road       Subdistrict                                              
อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                          Province                                                       Postal Code  
               (2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                  shares, and can cast votes equalling                                  votes, as follows:   
 หุน้สามญั…………………………..…………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………….…เสียง 
                         Ordinary shares                                     shares, which can cast votes equalling                                        votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………….…เสียง 
                         Preferred shares                              shares, which can cast votes equalling                                        votes 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                  age          years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                       Postal Code            or 

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

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                       Postal Code            or 

อำกรแสตมป์ 20 บำท 
Affix Baht 20 Duty 

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

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                      District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์………….................  
Province                                                       Postal Code             
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2564 ในวันที่  23 เมษายน  2564 เ วลา  14.00 น .  ณ  9 อาคารยู .เ อ็ม . ทาว เวอร์  ห้อง เลขที่  9/283-5 ชั้น  28 ถนนรามค าแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 

 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
หมายเหตุ 
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 
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อากรแสตมป์ 20 บาท บาท Affix 20 Bath Duty Stamp   

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY (Form B.) 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------ 

                          
        เขียนที่…………………………… 
                                                                                                                                                 Written at  
       วนัที่………เดือน……………พ.ศ……………. 
                                                                                                               Date                  Month                            Year 

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

อยู่บา้นเลขที…่……….........................ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง…………………….......................... 
Reside at                                          Road         Subdistrict                                              
อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                            Province                                                     Postal Code  
                 เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………….………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                     shares, and can cast votes equalling                             votes, as follows:   
 หุน้สามญั…………………………..…………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………….…เสียง 
                         Ordinary shares                                           shares, which can cast votes equalling                                votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………….…เสียง 
                         Preferred shares                                          shares, which can cast votes equalling                                votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให ้
         Hereby appoint  
        (1) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                 age             years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                        Postal Code             or 

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

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                       Postal Code             or 

อำกรแสตมป์ 
20 บำท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 
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        (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                  age            years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                       Postal Code             or 

            
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2564 ในวันที่  23 เมษายน  2564 เ วลา  14.00 น .  ณ  9 อาคารยู .เ อ็ม . ทาว เวอร์  ห้อง เลขที่  9/283-5 ชั้น  28 ถนนรามค าแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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: 
       วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 

    ⬜  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                      (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                   

       วาระที่ 2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

       Agenda No. 2      To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2020 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 
ประจ าปี 2563 

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

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
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       วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
         Agenda No. 4       To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2020 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                          Disapprove                                    Abstain             

         วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
                                นำยเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ์ 
       นำงมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
     Agenda No. 5      To elect directors to replace those who retired by rotation 

                                   Mr.  Chalermphong Jitkuntivong; and  
         Mrs. Monluedee Sookpantarat 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

       วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
        Agenda No. 6      To approve the directors’ remuneration 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
       วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564          
        Agenda No. 7      To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2021 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
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วาระที่ 8 เร่ือง 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain       

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน  130,325 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

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

    ⬜  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain     

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

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

    ⬜  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                           Disapprove                                      Abstain  
 

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน 
         เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 

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. 
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(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร              
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. 
 
 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
                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…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 

 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 

หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก

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

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้อง
เลขท่ี 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 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. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
       วาระที่ ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

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

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                  Approve                                                     Disapprove                                                      Abstain                   

 

       วาระที่ ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

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

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                         Approve                                                     Disapprove                                                      Abstain                   
 

       วาระที่ ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

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

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                          Approve                                                     Disapprove                                                      Abstain                   
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                        วำระท่ี 5  เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
  Agenda No.          Re : To elect directors 
  ช่ือกรรมกำร:  นำยเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ์ 

 Director’s name: Mr.  Chalermphong Jitkuntivong 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                            Disapprove                                   Abstain           

ช่ือกรรมกำร: นำงมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
 Director’s name:  Mrs. Monluedee Sookpantarat 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                            Disapprove                                   Abstain           

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

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                            Disapprove                                   Abstain           

 
 
ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
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อากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Bath Duty Stamp 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY (Form C.) 
(แบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที่……………………………………… 
                                                                                                                                    Written at  
       วนัที่……………เดือน………………………พ.ศ……………. 
                                                                                                                   Date                  Month                             Year 

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

อยู่บา้นเลขที…่……….............ถนน…..…..…………...............................ต าบล/แขวง……………………………............................. 
Reside at                               Road       Subdistrict                                              
อ าเภอ/เขต……………………….......................จงัหวดั…………….………..........................รหสัไปรษณีย…์………….................. 
District                                                            Province                                                     Postal Code  
                 เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………..เสียง ดงันี ้
holding altogether                                                    shares, and can cast votes equalling                                     votes, as follows:   
 หุน้สามญั…………………………..…………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………….…เสียง 
                         Ordinary shares                                             shares, which can cast votes equalling                                 votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ…………………….……………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………….…เสียง 
                         Preferred shares                                            shares, which can cast votes equalling                                 votes 
(2)   ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint  

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

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                        Postal Code             or 

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

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                       Postal Code             or 

อำกรแสตมป์ 
20 บำท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 
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        (3) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บา้นเลขที่……..………..…. 
                                                                                                                  age            years,  resides at 

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต……………….…................................. 
Road                                                 Subdistrict                                                       District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรือ 
Province                                                       Postal Code             or 
            
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2564 ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารย.ูเอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 คอื 
                         Authorize the proxy partial shares of 

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

  
 (4)   ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระที่ 2 เร่ือง รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

       Agenda No. 2      To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2020 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
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วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 
ประจ าปี 2563 

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

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
         Agenda No. 4       To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2020 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

         วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

       วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
        Agenda No. 6      To approve the directors’ remuneration 

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

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
       วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564          
        Agenda No. 7      To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2021 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระที่ 8 เร่ือง 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain       

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน  130,325 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

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

    ⬜  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain     
 

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

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

    ⬜  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

 ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย  ⬜  งดออกเสียง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain  
    

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 
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. 
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(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้้ำงตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร              
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. 
 

 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
                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…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

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

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (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. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลอืกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or individual nominee can be appointed.  

5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ 9 อำคำร ย.ูเอ็ม. ทำวเวอร์ ห้อง
เลขท่ี 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 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. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
       วาระที่ ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

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

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                  Approve                                               Disapprove                                                 Abstain                   

 

       วาระที่ ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

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

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                         Approve                                               Disapprove                                                 Abstain                   
 

       วาระที่ ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

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

         ⬜  เห็นดว้ย   ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                          Approve                                               Disapprove                                                 Abstain                   

 

 

 



 

P
A
G
E 
9 

                        วาระที่ 5 เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  Agenda No. 5        Re : To elect directors 
  ช่ือกรรมกำร: นำยเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ์ 

 Director’s name: Mr.  Chalermphong Jitkuntivong 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                           Disapprove                                    Abstain           

  ช่ือกรรมกำร: นำงมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
 Director’s name: Mrs. Monluedee Sookpantarat 

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                           Disapprove                                    Abstain           

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

         ⬜  เห็นดว้ย  ⬜  ไม่เห็นดว้ย   ⬜  งดออกเสียง 
                                   Approve                                           Disapprove                                    Abstain           

 
ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                       (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 
      
 
   ลงลำยมือช่ือ/ Signed ……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………………) 
                    วนัท่ี/ Date….…./………../……..… 

 

  


