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ณ สถานท่ีประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัประชมุเป็นต้นไป 
 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีข้อจ ากดัในการอา่นข้อมลูรายงานประจ าปี 2561 จาก QR Code โปรด
ติดตอ่ขอรับเอกสารรายงานประจ าปี 2561 ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

    
 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 

       
         
 

                         (นายปราโมทย์ สดุจิตพร) 
                       รองประธานกรรมการ 
             ผู้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องสเปซบาร์ ชัน้ 28 ตกึ ยู. เอม็. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 
 เลขที่ 9 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

        
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายเลิศชาย กนัภยั กรรมการ 
3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางมลฤดี        สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

  

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศิริรัตน์      ไวศรายทุธ์   รองกรรมการผู้จดัการ 
2. นายกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ  รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นางสาวศศิธร  ช่วยหน ู รองกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ส จ ากัด 
1.  นายธีระ  เพียรกิจสกลุ 
2.  นางสาวนฤมล  วิศิษฎ์ปัญญา 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายบรรเทิง สธุรรมพร 
 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ ได้รับ
มอบหมายจากรองประธานกรรมการให้เป็นผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งแถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้  
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ด้วยตนเอง 87 คน จ านวนหุ้น 254,166,233 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 47 คน จ านวนหุ้น 36,056,811 รวม
เป็นผู้ ถือหุ้น 134 คน นับจ านวนหุ้นได้ 290,223,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้ นท่ีช าระแล้วของบริษัท 
จ านวน 409,877,016 หุ้น ซึง่ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึง
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทจงึขอให้ประธานกลา่วเปิดงาน  

นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่เป็นประธาน
ในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล Regional Legal Manager และ
เลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แนะน าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษา
กฎหมายต่อผู้ ถือหุ้น และรายงานว่าบริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  นอกจากนีไ้ด้ชีแ้จงถงึวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการ
งดออกเสียง หรือคดัค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึน้ ทางทีมงานจะไปรับ
ใบลงคะแนนมาจากท่านเพ่ือน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่า
อนมุตัิ 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนการประชมุแล้ว 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม  

 ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

  มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 23 
เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
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บตัรเสีย 0 เสียง 
 

 
 
 

 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) 

 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-WB”) 
ในจ านวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใน
ราคา 0.00 บาท (ศนูย์บาท)) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ1.10 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ซึง่จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) 

 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  มีผู้ ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับราคาการใช้สิทธิซึ่งสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั  นายปราโมทย์ 
สุดจิตพร ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงันี ้

  มต ิ อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญของ บริษัท          
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง   
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ด้วยตนเอง 87 คน จ านวนหุ้น 254,166,233 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 47 คน จ านวนหุ้น 36,056,811 รวม
เป็นผู้ ถือหุ้น 134 คน นับจ านวนหุ้นได้ 290,223,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้ นท่ีช าระแล้วของบริษัท 
จ านวน 409,877,016 หุ้น ซึง่ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึง
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทจงึขอให้ประธานกลา่วเปิดงาน  

นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่เป็นประธาน
ในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล Regional Legal Manager และ
เลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แนะน าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษา
กฎหมายต่อผู้ ถือหุ้น และรายงานว่าบริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  นอกจากนีไ้ด้ชีแ้จงถงึวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการ
งดออกเสียง หรือคดัค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึน้ ทางทีมงานจะไปรับ
ใบลงคะแนนมาจากท่านเพ่ือน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่า
อนมุตัิ 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนการประชมุแล้ว 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม  

 ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

  มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 23 
เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
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บตัรเสีย 0 เสียง 
 

 
 
 

 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) 

 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-WB”) 
ในจ านวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใน
ราคา 0.00 บาท (ศนูย์บาท)) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ1.10 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ซึง่จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) 

 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  มีผู้ ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับราคาการใช้สิทธิซึ่งสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั  นายปราโมทย์ 
สุดจิตพร ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงันี ้

  มต ิ อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญของ บริษัท          
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง   
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ AS-WB บริษัทจะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,493,850 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 20,493,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 512,346,270 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
409,877,016 บาท   

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็น
ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 532,840,120 บาท (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ร้อยย่ีสิบบาท) 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 409,877,016 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสิบหกบาท) 

แบ่งออกเป็น          532,840,120 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ร้อยย่ีสิบหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ          1 บาท  (หนึง่บาท) 
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โดยแยกออกเป็น:  

หุ้นสามญั          532,840,120 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ร้อยย่ีสิบหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ           - หุ้น  (-หุ้น)”  

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ AS-WB บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น โดยมีมลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.10 บาท (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุน
ดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การให้ข้อมูลและการย่ืนเอกสาร
หลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ AS-WB บริษัทจะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,493,850 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 20,493,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 512,346,270 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
409,877,016 บาท   

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็น
ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 532,840,120 บาท (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ร้อยย่ีสิบบาท) 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 409,877,016 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสิบหกบาท) 

แบ่งออกเป็น          532,840,120 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ร้อยย่ีสิบหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ          1 บาท  (หนึง่บาท) 
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โดยแยกออกเป็น:  

หุ้นสามญั          532,840,120 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ร้อยย่ีสิบหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ           - หุ้น  (-หุ้น)”  

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ AS-WB บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น โดยมีมลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.10 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุน
ดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การให้ข้อมูลและการย่ืนเอกสาร
หลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

 มต ิ อนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอมาทุกประการ โดยมี
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 290,232,513 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 5,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.002 
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
 

วาระที่ 6. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  

  ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม 

  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการเปิดตลาดเกมในประเทศพม่า นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รอง
กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเก่ียวกบัการส ารวจตลาดเกมมือถือในประเทศพมา่ 

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม 
เวลา 15.30 น. 

 
 
           …........................................ 

   (นายปราโมทย์ สดุจิตพร) 
    ประธานท่ีประชมุ 
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