
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 2022 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. 



    
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY (Form A.) 
(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน) 

(General Form) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  

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

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

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

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

               (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   

 หุ้นสามญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(3)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  

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

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 
             

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

ถนน………………….........................ต าบล/แขวง………………..…..........................อ าเภอ/เขต…………………….................................. 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix Baht 20 Duty 

Stamp 

 
 



Road                                                              Subdistrict                                                                     District 

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 

 

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

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 
           
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on 22 April 2022, at 2.00 
p.m. via electronic device (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 
ข้าพเจ้าซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
จดัสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปยงัผู้ รับมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
ฉบบันี ้
I, a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited, consent of Asiasoft Corporation Public Company Limited to send Username and Password to 
the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted my proxy to vote at my desire, so the 
proxy shall not be obtained username or password to log in the system for voting). 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 

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



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

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดให้ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศพัทมื์อถือ (*) มิเช่นนั้น บริษทัจะไม่สามารถจดัส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) 

รหสัผา่น (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพ่ือใชใ้นการล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้

Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the 

Company shall not be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system. 

 

 

  



    
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

PROXY (Form B.) 
(แบบที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

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

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

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

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

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

                 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equa lling                                                            votes, as follows:   

 หุ้นสามญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares , which can cast votes equalling                                                              votes  

 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes  

(2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  

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

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 

 

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

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

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Baht 20 
Duty Stamp 

 
 



จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 

 

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

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 
           
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on 22 April 2022, at 2.00 
p.m. via electronic device (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 
ข้าพเจ้าซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
จดัสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปยงัผู้ รับมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล์ (Email) ที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ฉบบันี ้(ยกเว้น ผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ 
(Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสยีงอีก) 
I, a shareholder of Asiasoft Corporation Public Company Limited, consent Asiasoft Corporation Public Company Limited to send Username and Password to 
the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted my proxy to vote at my desire, so the 
proxy shall not be obtained username or password to log in the system for voting). 
 

(3)    ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                            วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
       Agenda No. 2      To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2021 

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

    ⬜    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้



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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ประจ าปี 2564 

        Agenda No. 3     To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2021  

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

 
       วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
         Agenda No. 4       To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2021 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

         วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
                                 นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
       พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ยืน 
     Agenda No. 5      To elect directors to replace those who retired by rotation 

                                   Mr. Kittipong Prucksa-aroon; and  
         Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

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

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
       วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565          
        Agenda No. 7      To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2022 



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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนมุตัใิห้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อก 

Agenda No. 8      To approve the allocation of warrants to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company 
Limited issued to board of directors, management, and employees of the Company and subsidiary No. 1 (AS-WB) 
to Board and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants. 

 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain       

  
วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain  
 

(4) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน 
         เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

 
(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร              
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. 
 
 
 
 

 
 

 



 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                           (…………………………………) 

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

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ มอบ
ฉันทะแบบ 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. 

4. กรุณากรอกข้อมูลทัง้หมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ ใช้ 

(Username) รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ทา่นเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the 

Company shall not be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system. 

 
 
 
 
 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
                                                            Allonge of Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที ่จะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on April 22nd, 2022, at 2.00 p.m. via electronic device (E-AGM) 
or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
       วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   
 

       วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               
                        วาระท่ี 5  เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
  Agenda No.          Re : To elect directors 
  ช่ือกรรมการ:  นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 



 Director’s name: Mr. Kittipong Prucksa-aroon 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           
ช่ือกรรมการ: พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยืน 

 Director’s name:  Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           
  ช่ือกรรมการ: ................................................................................................................................ 

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

                                   Approve                                Disapprove                            Abstain       
    วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แกค่ณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) โดยมี
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก (ตอ่) 
To approve the allocation of warrants to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited issued to board of 
directors, management, and employees of the Company and subsidiary No. 1 (AS-WB) to Board and employees who receive the warrants 
exceed 5% of the issued warrants 
ช่ือผู้ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
Name of directors, management, and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants Mr. Pramoth Sudjitporn 

         ⬜ เห็นดว้ย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                Approve                                Disapprove                            Abstain       

  ช่ือผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก Mr. Ung Chek Wai Gerry 
Name of directors, management, and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants Mr. Ung Chek Wai Gerry 

         ⬜ เห็นดว้ย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                Approve                                Disapprove                            Abstain       

  ช่ือผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก Mr. Quach Dong Quang 

  Name of directors, management, and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants Mr. Quach Dong Quang 

         ⬜ เห็นดว้ย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                Approve                                Disapprove                            Abstain       
 

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



 
    

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY (Form C.) 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

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

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

        เขียนที…่…………………………………… 
                                                                                                                             Written at  

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

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

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

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

                 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
                         being a shareholder of  Asiasoft Corporation Public Company Limited               

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม………………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                                                            shares, and can cast votes equalling                                                            votes, as follows:   

 หุ้นสามญั…………………………..…………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Ordinary shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….…เสยีง 
                         Preferred shares                                                              shares, which can cast votes equalling                                                              votes 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้ 
         Hereby appoint  

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

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 
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        (2) …………………………….……………………..............................อาย…ุ.………ปี   อยู่บ้านเลขท่ี……..………..…. 
                                                                                                                                            age                      years,  resides at 

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 

 

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

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

จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย์…………….................*อีเมล.์............................................................................. 
Province                                                                      Postal Code                                        E-mail 

*โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)…………….……................................หรือ 
Mobile                                                                                                        or 
            
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on April 22nd, 2022, at 
2.00 p.m. via electronic devices (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ยินยอมให้ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)   
จดัสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปยงัผู้ รับมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล์ (Email) ที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ฉบบันี ้(ยกเว้น ผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ 
(Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสยีงอีก) 
I, as a custodian, consent Asiasoft Corporation Public Company Limited to send username and password to the proxy with the name and email address that I 
have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained Username or 
Password to log in the system for voting). 
 

(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

                          มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
        Authorize the proxy the total amount of shareholding and having the right to vote 
                       มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                       Authorize the proxy partial shares of 

                                             หุ้นสามญั……………..…………..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………………..…เสยีง 
                                                 Ordinary shares                                        shares, and having the right to vote                                                                   votes 

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

  



 (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
        Agenda No. 1   To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
       Agenda No. 2      To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2021 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ประจ าปี 2564 

        Agenda No. 3     To approve the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2021  

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   

       วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
         Agenda No. 4       To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2021 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
         Approve                                        Disapprove                                    Abstain             

         วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
                                 นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
       พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยืน 
     Agenda No. 5      To elect directors to replace those who retired by rotation 

                                   Mr.  Mr. Kittipong Prucksa-aroon; and  
         Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 

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



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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                        Disapprove                                    Abstain                     

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

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                    Approve                                         Disapprove                                    Abstain                   
       วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565         
        Agenda No. 7      To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2022 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain    
                

วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนมุตัใิห้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อก 

Agenda No. 8      To approve the allocation of warrants to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company 
Limited issued to board of directors, management, and employees of the Company and subsidiary No. 1 (AS-WB) 
to Board and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants. 

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

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain       
  

วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

Agenda No. 9  To consider other business (if any) 

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

 ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย  ⬜  งดออกเสยีง 
                                                               Approve                                         Disapprove                                    Abstain  

 

 



    
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร              
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. 
 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 
      ลงช่ือ/ Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                           (………………………………..) 
 

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

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

                   Evidences to be enclosed with the proxy form are : 
(1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.  

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ 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. 

6. กรุณากรอกข้อมูลทัง้หมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ ใช้  

(Username) รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ทา่นเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the 

Company shall not be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of         Asiasoft Corporation Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ 
ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on April 22nd, 2022, at 2.00 p.m. via electronic devices (E-AGM) 
or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
       วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

                                  Approve                                        Disapprove                                            Abstain                   
 

       วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

                         Approve                                         Disapprove                                            Abstain                
 

       วาระท่ี ………. เร่ือง …………………………………………………………………………… 
        Agenda No.          Re :   

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

                          Approve                                        Disapprove                                            Abstain               
 



                       วาระท่ี 5 เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
  Agenda No. 5        Re : To elect directors 
  ช่ือกรรมการ: นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 

 Director’s name: Mr. Kittipong Prucksa-aroon 
         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 

                                   Approve                               Disapprove                             Abstain           
  ช่ือกรรมการ: พ,ต,อ ญาณพล ยัง่ยืน 

 Director’s name: Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 

         ⬜  เห็นด้วย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                                   Approve                                Disapprove                             Abstain           

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

                                   Approve                                Disapprove                            Abstain          
    วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แกค่ณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) โดยมี
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก (ตอ่) 
To approve the allocation of warrants to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited issued to board of 
directors, management, and employees of the Company and subsidiary No. 1 (AS-WB) to Board and employees who receive the warrants 
exceed 5% of the issued warrants 
ช่ือผู้ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
Name of directors, management, and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants Mr. Pramoth Sudjitporn 

         ⬜ เห็นดว้ย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                Approve                                Disapprove                            Abstain       

  ช่ือผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก Mr. Ung Chek Wai Gerry 
Name of directors, management, and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants Mr. Ung Chek Wai Gerry 

         ⬜ เห็นดว้ย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                Approve                                Disapprove                            Abstain       

  ช่ือผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก Mr. Quach Dong Quang 

  Name of directors, management, and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued warrants Mr. Quach Dong Quang 

         ⬜ เห็นดว้ย  ⬜  ไมเ่ห็นด้วย   ⬜  งดออกเสยีง 
                Approve                                Disapprove                            Abstain       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 


