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       วนัที่  19 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  
 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
 2. รายงานประจ าปี 2563 

3. ขอ้มลูของกรรมการที่เสนอใหเ้ลือกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ 
4. หลกัการและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ในการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชมุต่าง ๆ 

5. ขอ้บงัคบับรษิัทในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุโดยสงัเขป 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ  
8. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
  ดว้ยคณะกรรมการของบรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหจ้ดั
ป ร ะ ชุ ม ส ามัญผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จ า ปี  2564 ใ น วั น ศุ ก ร์ที่  23 เ มษ า ยน  พ .ศ . 2564 เ ว ล า  14.00 น . ณ  
ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่  9 ห้องเลขที่  9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

ส าหรบัการประชุมครัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ตลอดจน 
ไม่ไดเ้สนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด  
 
วาระที ่1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ โดยมี
ส  าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2564 ประชุมเมื่ อวันที่  8 มกราคม พ .ศ . 2564 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน  
จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วาระที ่2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และข้อมูล

ส าคญัอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการ

ด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
 
วาระที ่3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ

ระยะ เวลาบัญชีประจ า ปี  สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ .ศ . 2563 แล้ว เสร็จ  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชีของบริษัทไดต้รวจสอบแลว้ไดแ้สดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่ง
ที่สง่มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2563 
ดงักลา่ว 

 
วาระที ่4.  พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 

1/2564 เม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว ้
ดงันี ้“บริษัทมีก าไรสทุธิที่เกิดจากการด าเนินกิจการประจ าปี 2563 หลงัหกัภาษีเงิน
ไดน้ิติบุคคล และการตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้ จึงมีมติใหจ้่ายเงินปันผลใน
อัตราหุน้ละ 0.30 บาท และใช ้Record Date ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน
เดียวกันกับ Record Date ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที่ 7 พฤษภาคม 2564”  ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหจ้่ายเงินปัน
ผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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วาระที ่5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บั
สลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส  าหรบัในปีนี ้บรษิัทมีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ
มีจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  1) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ และ 2) นางมลฤดี  
สขุพนัธรชัต ์รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในขอ้มลูของกรรมการที่เสนอใหเ้ลือกตั้ง
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายเฉลิมพงษ์ จิตตข์ันติวงศ์ และ       
2) นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระ
หนึ่ง 

 

วาระที ่6.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นอตัราที่
เหมาะสมแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราเดิม ดงันี ้

 กรรมการบริษัท ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 

    ประธานกรรมการ   33,000 บาทต่อเดือน 

    กรรมการ   22,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชมุในแต่ละครัง้ โดย 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทต่อครัง้ 

    กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทต่อครัง้ 

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจา้งปกติที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บั  ทัง้นี ้ใหม้ีผล
ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

 

วาระที ่7.  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีส  าหรบัรอบปีบญัชี 2564 และเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

นายสมภพ  ผลประสาร  ผู้ส อบบัญชี รับอนุญาต เลขที่  6941 และ /หรื อ  
นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ 
นางสาวทิพวรรณ พุ่มบา้นเซ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9552 ในนามบริษัท  
มาซารส์ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใด
คนหนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห้
บริษัท มาซารส์ จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจจัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท  
มาซารส์ จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 3,100,000 
บาท (ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงิน 2,743,125 บาท) 

ทั้งนี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิ เศษเป็น  
กรณี ๆ ไป 

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่
อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาไดท้ าหนา้ที่ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 
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วาระที ่8. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เนื่องจากบริษัทยังไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บังคับบริษัท ขอ้  4 ที่ก าหนดมูลค่าหุน้

จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ และยงัไม่ไดม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท
ขอ้ 27 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรา 100 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 จึงเห็นควรใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 4 และ ขอ้ 27 เป็นดงันี ้
ขอ้ 4. หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเป็นหุน้ชนิดระบชุื่อ
ผูถื้อหุน้  
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
การประชุมผู้ถือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละสิบของจ านวนหุ้นที่ จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่ อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย  
ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสอื
จากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่
บังคับไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตาม
วรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
กฎหมายก าหนด ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 4 และ ขอ้ 27  
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วาระที ่9. 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 าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  
 

  บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เนื่องจากในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 82,879,080 หน่วย แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุน้ โดยมีการจดัสรรในสดัส่วน 5 ต่อ 1 ท าใหม้ีเศษหุน้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร
อยู่ที่ 260,650 หุน้ ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ  าหน่ายของ
บริษัท จ านวน 260,650 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียน  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให ้
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท  
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ  าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุ ้น  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 
4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 

วาระที ่10   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

บริษัท ไดจ้ัดท ารายละเอียดหลกัการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ 
ขา้งตน้ ดงัปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 
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อนึ่ง บริษัทก าหนดวันใช้สิทธิของผู้ถือหุน้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564  
ในวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม  
เพรียงกัน ส  าหรับผู้ถือหุน้ที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขา้รว่ม
ประชมุ 
  

ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อพรอ้มติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะตามที่ไดแ้นบ
มาพร้อมนี ้ (แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข .) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ดงันี  ้

(1) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้สดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ  
ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ใหแ้สดง 1) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลผูม้อบฉันทะ ออก
ใหไ้ม่เกิน 30 วนั และ 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามที่ไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรบัรองความ
ถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบัลิค 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี
ประสงคม์อบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยู่ข้างล่างก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท า
การ 
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่9 อาคารยู.เอม็.ทาวเวอร์ หอ้ง 9/283-5 ชัน้ 28 
ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

 

ทั้งนี ้ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 
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ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชมุตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของวนัประชมุเป็นตน้ไป 

 
 
 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มีขอ้จ ากัดในการอ่านขอ้มลูรายงานประจ าปี 2563 จาก QR Code โปรดติดต่อ

ขอรบัเอกสารรายงานประจ าปี 2563 ไดท้ี่เลขานกุารบรษิัท หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
    

 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                               
 

(นายปราโมทย ์สดุจิตพร) 
                      รองประธานกรรมการ และรกัษาการประธานกรรมการ  
           ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


