
  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุน้ 

ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ 
 
วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
 
หลกัการและเหตผุล 

บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2563 เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามส่ิงทีส่่งมา
ดว้ย 1 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที ่
23 เมษายน พ.ศ. 2563 ไดบ้นัทกึถกูตอ้ง ครบถว้น จงึเห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการ
ประชมุดงักล่าว 
 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่ 2. พิจารณาอนุมัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 51,234,538.50 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทียั่งไม่ได้
จ าหน่ายของบริษัททีเ่กดิจากการเพิ่มทนุรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมัติการแก้ไข
เพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน 
 
หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W1 ไดค้รบก าหนด 3 ปี และหมดอายลุง เม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 
2563 ดงันัน้จงึจ  าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียน จ านวน 51,234,538.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิดงักลา่ว 
และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ของบริษัท จะเป็นดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 235,185,521.50 บาท (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหนึง่แสนแปดหม่ืนหา้พนัหา้

รอ้ยย่ีสิบเอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 



  

 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท (สองรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสองพนัเจ็ดรอ้ยสอง
บาท) 

แบง่ออกเป็น 470,371,043 หุน้ (ส่ีรอ้ยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัส่ีสิบสาม
หุน้)  

มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:  

 หุน้สามญั 470,371,043 หุน้    (ส่ีรอ้ยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัส่ีสิบสาม
หุน้)  

หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 

51,234,538.50 บาท และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนตามที่เสนอ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 3. พิจารณาอนุมัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทนุจด
ทะเบียนภายหลังลดทนุตามวาระที ่ 2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 
207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 
บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนทียั่งไม่ได้จ าหน่ายของบริษัททีเ่กิดจากการเพิม่ทนุรองรับการเพิ่มทนุ
แบบก าหนดวัตถุประสงคก์ารใช้เงินทนุมอบอ านาจทั่วไปและจัดสรรใหบุ้คคลในวงจ ากัด และอนุมัติ
การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 
หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากบริษทัยงัไมไ่ดจ้ดัสรรการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินทนุมอบอ านาจทั่วไปและ
จดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุติัจากผูถื้อหุน้ ดงันัน้จงึจ  าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียน จ านวน 
20,000,000 บาท ที่ออกเพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 



  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ของบริษัท จะเป็นดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 215,185,521.50 บาท (สองรอ้ยสิบหา้ลา้นหนึง่แสนแปดหม่ืนหา้พนัหา้รอ้ย

ย่ีสิบเอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 
 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท (สองรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสองพนัเจ็ดรอ้ยสอง

บาท) 
แบง่ออกเป็น 430,371,043 หุน้ (ส่ีรอ้ยสามสิบลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัส่ีสิบสาม

หุน้)  
มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:  
หุน้สามญั 430,371,043 หุน้ (ส่ีรอ้ยสามสิบลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัส่ีสิบสาม

หุน้) 
หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 

20,000,000 บาท และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนตามที่เสนอ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4.  พิจารณาการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัท 
เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) แกผู้่ถือ
หุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ 
หลกัการและเหตผุล 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ไดมี้มติอนมุติัใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
AS-W2 ในจ านวนไมเ่กิน 82,897,080 หนว่ย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัสว่นการถอืหุน้ (โดยไมคิ่ด
มลูคา่) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย สามารถ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.50 บาท ทัง้นี ้ รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) ปรากฏตาม



  

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 และ นอกจากนี ้ ยงัอนมุติัใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาและก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ตา่งๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักล่าว เชน่ วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ การจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นตน้ รวมทัง้มีอ  านาจในการลงนามในเอกสารใดๆที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆที่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 
ส าเร็จลลุ่วง ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่  ากดัเพียงการใหข้อ้มลูและการยื่นเอกสารหลกัฐานตอ่ ส านกังานคณะ กรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหนว่ยงานอืน่ๆทีเ่ก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 และหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
AS-W2 แกผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัสว่นการถอืหุน้ และการมอบอ านาจตามที่เสนอ 
 
การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5.  พิจารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทนุจดทะเบียนภายหลงัลดทนุตามวาระที ่ 3 ข้างต้น 
215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท ใหเ้ป็นทนุจดทะเบียน 
256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทนุใหม่
เป็นจ านวน 82,897,080 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท และอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  
 
หลกัการและเหตผุล 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 บริษัทจะตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั 
จ  านวน 41,448,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 82,897,080 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้



  

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 256,634,061.50 บาท (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ีพนัหกสิบ
เอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท (สองรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสองพนัเจ็ดรอ้ยสอง
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 513,268,123 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นสองแสนหกหม่ืนแปดพนัหนึง่รอ้ย
ย่ีสิบสามหุน้)  

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:  

หุน้สามญั 513,268,123 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นสองแสนหกหม่ืนแปดพนัหนึง่รอ้ย
ย่ีสิบสามหุน้)  

หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
จ านวน 41,448,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 82,897,080 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน 
การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที ่6. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือ
ขอ้สงสยัตา่ง ๆ (ถา้มี) ดงันัน้จะไมมี่การน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติั และจะไมมี่การลงมติใด ๆ 
ในวาระนี ้

                    
 
 
 
 




