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

PROXY (Form A.) 
(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

(General Form) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

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

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

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

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

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

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

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

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix Baht 20 Duty 

Stamp 

 
 



Road                                                 Subdistrict                                                        District 
จงัหวดั…………….……................................รหสัไปรษณีย…์…………................. หรอื 
Province                                                                      Postal Code            or 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.  ณ  9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021 on 8 January 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 าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. 




