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สิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

หลักการและเหตุผลประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตา่ง ๆ 

 
วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
หลกัการและเหตผุล 

บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้  ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 
2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีส  าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่ง  
มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2564  ไดบ้นัทกึถกูตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทไดจ้ัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และขอ้มูลส าคัญอื่น ๆ รายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ใน QR Code รายงานประจ าปีตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2563 
การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 
วาระที ่3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปี 2563 
หลกัการและเหตผุล 

บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แลว้เสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบ
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แลว้ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน QR Code รายงานประจ าปีตามสิ่งที่ส่ง 
มาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2563 ดงักลา่ว 
การลงมติ 
 วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4. พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
หลกัการและเหตผุล 

ตามกฎหมายบญัญัติใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว ้ดงันี ้“บริษัทมี
ก าไรสทุธิที่เกิดจากการด าเนินกิจการประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และการตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไว้
แลว้ จึงมีมติใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท และใช ้Record Date ในวนัที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนั
เดียวกันกับ Record Date ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้
มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ให้
รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป” 
 ซึ่งมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดงันี ้
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รายละเอียดการจ่าย 
เงนิปันผล 

ปี 2563 (ปีทีผ่่านมา) ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไร / ขาดทนุ (บาท) สทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

3,728,932 135,012,457 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 409,877,016 409,877,016 414,485,404 414,485,404 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/
หุน้) 

0 
(ประจ าปี - รอ

อนมุตัิ) 

0 
(ระหว่างกาล - 
รออนมุตัิ) 

0.30 
(ประจ าปี - รอ

อนมุตัิ) 

0 
(ระหว่างกาล - รอ

อนมุตัิ) 
0  

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
(บาท) 

0 0 0.30 0 
0  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมีก าไรสะสม 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
หลกัการและเหตผุล 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุ
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้ับสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส  าหรบัในปีนี ้
บรษิัทมีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรบัขอ้มลูของกรรมการที่เสนอใหเ้ลือกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ไดม้ีต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารหรือพนกังานประจ าของบรษิัท ไม่ไดเ้ป็น

กรรมการบรหิารหรือกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัท และเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง สามารถท าหนา้ที่คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และสามารถใหค้วามเห็น
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อย่างเป็นอิสระ กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้
ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการราย
อื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของผูท้ี่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือ
การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท 
หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือหุน้สว่น
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ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย
หรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่
มีนยั ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรอื
บรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บรษิัท 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 9. แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
รว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีที่บคุคลที่บรษิัทแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4. หรือขอ้ 6. บรษิัทอาจไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการ
มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักลา่ว เม่ือบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีความเห็น
คณะกรรมการบรษิัทที่แสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) แลว้ว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อ
หุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบ้คุคลดงักลา่วมี
คณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(ข)  เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น
กรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนต์ามขอ้ 5. และขอ้ 6. ค าว่า “หุน้สว่น” หมายความว่า บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านกั
งานสอบบญัชีหรือผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ี หรือรายงานการใหบ้รกิาร
ทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจบุนั
บริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการไดร้่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้าน  
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้  
 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการที่พน้จากต าแหน่งทั้ง 2 ท่าน ไดแ้ก่  
1) นายเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ ์และ 2) นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการและ
เขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 
การลงมติ 
 วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 
วาระที ่6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัการและเหตผุล 

ตามกฎหมายก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ ซึ่งที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นรายต าแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการบริษัท ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดงันี ้
  ประธานกรรมการ   33,000 บาทต่อเดือน 
  กรรมการ   22,000 บาทต่อเดือน 
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 กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชมุส าหรบัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใน
แต่ละครัง้ ดงันี ้

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทต่อครัง้ 
  กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทต่อครัง้ 

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วน
เพิ่มเติมต่างหากจากค่าจา้งปกติที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บั 

การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจาก
ปัจจบุนับรษิัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจแลว้  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามที่ไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงักล่าว เป็นอตัราที่เหมาะสม จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามอัตราเดิม ทั้งนี ้  ใหม้ีผลตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
หลกัการและเหตผุล 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีส  าหรับรอบปีบัญชี 2564 และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน ์เหมชะญาติ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท มาซารส์ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 โดยให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท มาซารส์ จ ากัด เป็นผูม้ีอ านาจจดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบรษิัท มาซารส์ จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริษัทแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 3,100,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2563 เป็นเงิน 2,743,125 บาท) 

ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

โดยผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทัง้นี  ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาไดท้ าหนา้ที่ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 
หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากบริษัทยังไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บังคับบริษัท ขอ้  4 ที่ก าหนดมูลค่าหุน้จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ 
เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ และยงัไม่ไดม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 27 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100 พระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 4 และ ขอ้ 27 เป็นดงันี ้

ข้อ  4. หุ้นของบริษัท เ ป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ  0.50 บาท และเ ป็นหุ้นชนิดระบุชื่ อ 
ผูถื้อหุน้  
ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 
เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
นีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียก
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ประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่า
เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็น
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กฎหมายก าหนด ผูถื้อหุน้ตามวรรค
สามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 4 

และ ขอ้ 27 ตามที่เสนอ 
 

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 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 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 260,650 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 
4 ของบริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
หลกัการและเหตผุล 
 เนื่องจากในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 82,879,080 หน่วย แก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยมีการจดัสรรในสดัส่วน 5 ต่อ 1 ท าใหม้ีเศษหุน้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรอยู่ที่ 
260,650 หุน้ ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ  าหน่ายของบริษัท จ านวน 
260,650 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้
 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  256,503,736.50 บาท (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหา้แสนสามพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบ

หกบาทหา้สิบสตางค)์ 
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ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท (สองรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนสีห่มื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยสอง
บาท) 

แบ่งออกเป็น 513,007,473 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นเจ็ดพนัสีร่อ้ยเจ็ดสิบสามหุน้)  
มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:  

 หุน้สามญั 513,007,473 หุน้  (หา้รอ้ยสิบสามลา้นเจ็ดพนัสีร่อ้ยเจ็ดสิบสามหุน้)  
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 

130,325 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียนตามที่เสนอ 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือ
ขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้มี) ดงันัน้จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ใน
วาระนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


