
  

       วนัที่  16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
เร่ือง เชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  
 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 2. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอเชีย

ซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) 
3. หลกัการและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ในการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชมุตา่ง ๆ 

4. ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

5. หนงัสือมอบฉนัทะ  
6. ขอ้มลูกรรมการอิสระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 

1/2564 

7. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุโดยสงัเขป 

 
  ดว้ยคณะกรรมการของบรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติให้
จดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท่ี์ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสเปซบาร ์ชัน้ 
28 เลขที่ 9 หอ้งเลขที่ 9/283-5 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือ

วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ 
โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 ประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ไดบ้นัทกึถกูตอ้งครบถว้น จงึ
เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
วาระที ่2. พิจารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 51,234,538.50 บาท จากทนุ

จดทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทนุ



  

จดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการ
ตัดหุน้จดทะเบียนทียั่งไม่ได้จ าหน่ายของบริษัททีเ่กดิจากการเพิม่ทนุรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทนุจดทะเบยีน 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W1 ไดค้รบก าหนด 3 ปี และหมดอายลุง เม่ือ
วนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้จงึจ  าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียน จ านวน 
51,234,538.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัลดทนุ
จดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 51,234,538.50 บาท และพิจารณาอนมุติัการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนตามที่เสนอ 

 
วาระที ่3. พิจารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทนุจด

ทะเบียนภายหลังลดทนุตามวาระที ่ 2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนทียั่งไม่ได้จ าหน่ายของบริษัทที่
เกิดจากการเพิ่มทนุรองรับการเพิ่มทนุแบบก าหนดวัตถปุระสงคก์ารใช้เงินทนุมอบ
อ านาจทั่วไปและจัดสรรใหบุ้คคลในวงจ ากดั และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: เนื่องจากบริษทัยงัไมไ่ดจ้ดัสรรการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินทนุ
มอบอ านาจทั่วไปและจดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุติัจากผู้
ถือหุน้ ดงันัน้จงึจ  าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียน จ านวน 20,000,000 บาท ที่ออก
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัลดทนุ
จดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 20,000,000 บาท และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด
ทะเบียนตามที่เสนอ 

 
วาระที ่4. พิจารณาการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัท 

เอเชียซอฟท ์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 82,879,080 หน่วย แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ



  

ถือหุน้ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ไดมี้มติอนมุติัใหบ้ริษัทออกและ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ในจ านวนไมเ่กิน 82,897,080 หนว่ย ใหแ้กผู่้
ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (โดยไมคิ่ดมลูคา่) ในอตัราส่วน 5 หุน้
สามญัเดิม ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย 
สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัได ้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.50 บาท ทัง้นี ้
รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) ปรากฏตามส่ิงทีส่ง่
มาดว้ย 2 และ นอกจากนี ้ ยงัอนมุติัใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษิัท หรอื 
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาและ
ก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักล่าว เชน่ วนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นตน้ รวมทัง้มีอ  านาจในการลง
นามในเอกสารใดๆทีเ่ก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนนิการตา่งๆทีเ่ก่ียวขอ้งหรือจ า
เป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ส าเร็จ
ลุลว่ง ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่  ากดัเพียงการใหข้อ้มลูและการยื่นเอกสารหลกัฐานตอ่ 
ส านกังานคณะ กรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวง
พาณิชย ์ หรือหนว่ยงานอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-
W2 และหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการ
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 และการมอบอ านาจตามที่เสนอ 

 
วาระที ่5. พิจารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรับ

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทนุจดทะเบียนภายหลงัลดทนุ
ตามวาระที ่3 ข้างต้น 215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 207,242,702 บาท 
ใหเ้ป็นทนุจดทะเบยีน 256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่เป็นจ านวน 82,897,080 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้
ละ 0.50 บาท และอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน  

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 บริษัทจะตอ้งเพิ่มทนุจด



  

ทะเบียนของบริษทั จ  านวน 41,448,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 82,897,080 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียน จ านวน 41,448,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 82,897,080 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนมุติัการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนตามที่เสนอ 

 

วาระที ่6   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

บริษัท ไดจ้ดัท ารายละเอียดหลกัการและเหตผุล เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุติัวาระตา่ง ๆ 
ขา้งตน้ ดงัปรากฏในส่ิงที่สง่มาดว้ย 3 

 
อนึง่ บริษัทก าหนดวนัใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-W2 ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การใหสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วของบริษัทยงัมี
ความไมแ่นน่อน เนื่องจากตอ้งรอการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
จงึขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียง

กนั ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ 
  

ผูถื้อหุน้ทา่นใดที่ประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นใหเ้ขา้รว่มประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชือ่พรอ้มติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะตามที่ได้
แนบมาพรอ้มนี ้ (แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.) และส่งมอบตอ่ประธานในที่ประชมุ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานฯ กอ่นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ดงันี ้

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหแ้สดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่
รบัรองความถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ใหแ้สดง 1) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลผูม้อบฉนัทะ 



  

ออกใหไ้มเ่กิน 30 วนั และ 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่
รบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูมี้อ  านาจลงลายมือชือ่ของนิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือชือ่โดยโนตารีพบัลิค 
 

เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี
ประสงคม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังทีอ่ยู่ข้างล่างก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
 

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

 

ทัง้นี ้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ 
ณ สถานที่ประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัประชมุเป็นตน้ไป    
 
 

          ขอแสดงความนบัถือ  
  

           
     

                         (นายปราโมทย ์สุดจิตพร) 
                       รองประธานกรรมการ 
             ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
 
 


