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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560



1

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

2. รายงานประจำาปี 2559

3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่

4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1)

5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

6. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ

7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. หนังสือมอบฉันทะ 

9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ 

ห้องเลขท่ี 9/283-5 ช้ัน 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

สำาหรับการประชุมคร้ังนี ้ไมม่ผีูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้เพิม่เตมิ ตลอดจนไมไ่ดเ้สนอชื่อบคุคลเพื่อ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม  

โดยมีสำาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังที ่1/2559 

ประชุมเมื่อวันที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ไดบ้นัทกึถูกตอ้ง ครบถ้วน จงึเห็นสมควร

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลสำาคัญ

อื่น ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2559

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีประจำาป ี2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และได้แสดงความเห็นแบบ

ไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการ

เงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จ สำาหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจำาป ี2559 ดงักลา่ว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทประจำาปี 2559 ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีผลประกอบการเป็น

ขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว  

จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำารองแต่ประการใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการ

จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตำาแหนง่ 1 ใน 3 เปน็อตัรา ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะออกแบง่ให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง

ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก

กันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็น 

ผู้ออกจากตำาแหน่ง สำาหรับในปีน้ี บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จำานวน 3 ท่าน 

คือ 1) นายปราโมทย์ สุดจิตพร 2) นายเลิศชาย กันภัย และ 3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในข้อมลูของกรรมการทีเ่สนอให้เลอืกตัง้กลบัเข้ามาดำารง

ตำาแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปราโมทย์ สุดจิตพร 2) นาย 

เลิศชาย กันภัย และ 3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำารง

ตำาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจ

สอบ ตามที่ไดรั้บอนมุตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาป ี2559 ดงักลา่ว เปน็อตัรา

ทีเ่หมาะสม จงึขอนำาเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ใหพ้จิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราเดิม ดังนี้

 กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย

  ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน

  กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

 กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมในแต่ละครั้ง โดย

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้ง
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 หากกรรมการทา่นใดเปน็พนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทนกรรมการดงั

กล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมุตักิารจา่ยคา่ตอบแทน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชี 2560 และเสนอ

คณะกรรมการพิจารณานำาเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี

และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ  

นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายขจรเกียรติ 

อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ 

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2560 โดยให้ 

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำา และแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ

ปฏบิตัหินา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จำากัด เปน็ผูม้อีำานาจ

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จำากัด ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ 

โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 เป็นเงินจำานวน 2,680,000 บาท (ค่าสอบ

บัญชีประจำาปี 2559 เป็นเงิน 2,160,000 บาท)

 ทัง้นี ้หากมงีานนอกเหนอืจากการสอบบญัชีตามปกต ิขอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้มอบอำานาจ

ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น

อิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้

ผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมและตามงบเฉพาะกิจการของ

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำานวน 1,122,011,111 บาท และ 

1,173,650,546 บาทตามลำาดับ เพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัทให้น้อยลง มาตรา 

119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ได้กำาหนดให้บริษัทต้องขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำารองตามกฎหมายตามมาตรา 116 หรือ

ทนุสำารองจากส่วนล้ำามลูคา่หุ้นตามมาตรา 51 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 หรือเงินสำารองอื่น มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทจะต้องหักชดเชยจากเงินสำารองอื่นก่อน แล้ว

จึงหักจากทุนสำารองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำารองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
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ตามมาตรา 51 ตามลำาดับ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำารองตามกฎหมายซ่ึงบริษัทมี

อยู่จำานวน 31,600,000 บาท และด้วยทุนสำารองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งบริษัทมีอยู่

จำานวน 796,833,756 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัลิา้งขาดทนุ

สะสมด้วยเงินสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามที่เสนอ

วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร

ใบสำาคญัแสดงสิทธใินการซ้ือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1 (AS-W1) (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1”) ในจำานวนไม่เกิน 102,469,254 

หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยไม่คิดมูลค่า) ใน

อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ 

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสำาคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท เอเชียซอฟท ์

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหาร และเปน็ผูพิ้จารณากำาหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอยีด

อื่น ๆ ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรร การเจรจา ตกลง ลงนามใน

เอกสาร และสัญญาตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ ดำาเนนิการตา่ง ๆ  อนัจำาเปน็และสมควร

อันเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ ซ่ึงรวมถึงการนำา 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เข้าจดทะเบยีนเปน็หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอด

จนดำาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและ

จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และการมอบอำานาจตามที่เสนอ

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการใช้สทิธติามใบสำาคญัแสดงสิทธ ิAS-W1 บริษัทจะตอ้งเพ่ิมทนุจดทะเบยีน

ของบริษัท จำานวน 102,469,254 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 

102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 409,877,016 

บาท เป็น 512,346,270 บาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้
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 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 512,346,270 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพัน

    สองร้อยเจ็ดสิบบาท)

  แบ่งออกเป็น 512,346,270 หุ้น (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพัน

    สองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

   โดยแยกออกเป็น :

  หุ้นสามัญ 512,346,270 หุ้น (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพัน

    สองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

  หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมุตักิารแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 บริษัทควรจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทจำานวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ในราคาใชส้ิทธิหุ้นละ 2 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

นอกจากนี้ ควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำานาจพิจารณา กำาหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้ง

มีอำานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำานาจดำาเนินการต่าง ๆ ที่

จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง

การให้ข้อมลูและการยื่นเอกสารหลกัฐานตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย บริษัทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

การนำาหุน้สามญัเพ่ิมทนุเข้าจดทะเบยีนเปน็หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยด้วย โดยรายละเอียดการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำานาจตามที่เสนอ

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำารายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทกำาหนดวันใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม  

พ.ศ. 2560 และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำาหรับผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
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ผูถื้อหุ้นทา่นใดทีป่ระสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นใหเ้ข้าร่วมประชุม และออกเสยีงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอยีด

และลงลายมือชื่อ พร้อมติดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (แนะนำาให้ ใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข.) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า

ร่วมประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือ

ใบขับข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณเีปน็ชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ

(2) กรณผีูม้อบฉนัทะเปน็นติบิคุคล ใหแ้สดง 1) สำาเนาหนงัสือรับรองของนติบิคุคลผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงออกให้ไมเ่กิน 30 

วัน และ 2) สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน หรือสำาเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณเีปน็ชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการ

ผู้มีอำานาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อของ

นิติบุคคลนั้น

ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

กรณปีระสงคม์อบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะและ

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยู่ข้างล่างก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำาการ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชั้น 28

ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

ทัง้นี ้ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งแสดงบตัรประจำาตวัประชาชน หรือบตัรประจำาตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุม ตัง้แต่

เวลา 12.30 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำากัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำาปี 2559 จาก CD-ROM โปรดติดต่อขอรับเอกสารรายงาน

ประจำาปี 2559 ที่เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายปราโมทย์ สุดจิตพร)

 รองประธานกรรมการ

 ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ


