สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องสเปซบาร์ ชัน้ 28 ตึก ยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้ องเลขที่ 9/283-5
เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร

รายนามกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายปราโมทย์

สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายเลิศชาย

กันภัย

กรรมการ

3. นายเฉลิมพงษ์

จิตต์ขนั ติวงศ์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวศิริรัตน์
2. นายกิตติพงศ์
3. นางสาวศศิธร

ไวศรายุทธ์
พฤกษอรุ ณ
ช่วยหนู

รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ

ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ ส จากัด
1. นายธีระ

เพียรกิจสกุล

2. นางสาวนฤมล

วิศิษฎ์ปัญญา

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายบรรเทิง

สุธรรมพร

เริ่มการประชุม
นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และเลขานุการบริ ษัท ผู้ได้ รับ
มอบหมายจากรองประธานกรรมการให้ เป็ น ผู้ดาเนิ นการประชุม ได้ แจ้ งแถลงว่า มีผ้ ูถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมทัง้
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ด้ วยตนเอง 87 คน จานวนหุ้น 254,166,233 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 47 คน จานวนหุ้น 36,056,811 รวม
เป็ นผู้ถือหุ้น 134 คน นับจานวนหุ้นได้ 290,223,044 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของหุ้นที่ชาระแล้ วของบริ ษัท
จานวน 409,877,016 หุ้น ซึง่ ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึง
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทจึงขอให้ ประธานกล่าวเปิ ดงาน
นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึง่ เป็ นประธาน
ในที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และ
เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ แนะนาคณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษา
กฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และรายงานว่าบริ ษัทมิได้ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากนี ้ได้ ชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้ นท่านใดต้ องการ
งดออกเสียง หรื อคัดค้ าน ในวาระใด ขอให้ กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ ้น ทางทีมงานจะไปรับ
ใบลงคะแนนมาจากท่านเพื่อนามาสรุ ปคะแนนเสียง สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ าน หรื อ ไม่งดออกเสียง ก็ถือว่า
อนุมตั ิ
นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ ว
ลงคะแนน

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่ มเติม ก่อนการออกเสียง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้

มติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจ าปี 2561 ประชุ ม เมื่อวัน ที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

290,232,513 เสียง
0 เสียง
5,666 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.998
0
0.002
2

บัตรเสีย
วาระที่ 2

0 เสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ของ บริ ษัท
เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ครั ง้ ที่ 1 (AS-WB)

นางสาวชลทิ ชา สมบัติ มงคล ได้ ข อให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ให้ บริ ษั ทออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญ ของ บริ ษัท เอเชี ยซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ แก่
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WB”)
ในจานวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ใน
ราคา 0.00 บาท (ศูนย์บาท)) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ1.10 บาท ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB)
ลงคะแนน

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่ มเติม ก่อนการออกเสียง

มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับราคาการใช้ สิทธิ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดในปั จจุบนั นายปราโมทย์
สุดจิตพร ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั นี ้
มติ อนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ บริ ษั ท
เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB) โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

290,232,513
0
5,666
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.998
0
0.002
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลทิ ชา สมบัติมงคล ได้ ชีแ้ จงต่อที่ ประชุมว่า เพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ AS-WB บริ ษัทจะต้ องเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 20,493,850 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,346,270 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 409,877,016 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
409,877,016 บาท
ลงคะแนน

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียง
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
มติ

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 4

290,232,513
0
5,666
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.998
0
0.002

พิจารณาอนุ มั ติก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อบริ คณห์ ส นธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลทิ ช า สมบัติมงคล ได้ ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุมว่า เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่ มทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัท จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เป็ น
ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท (ห้ าร้ อยสามสิบสองล้ านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ ร้ อยยี่สิบบาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 409,877,016 บาท (สี่ร้อยเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็ น

532,840,120 หุ้น (ห้ าร้ อยสามสิบสองล้ านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ ร้ อยยี่สิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)
4

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

532,840,120 หุ้น (ห้ าร้ อยสามสิบสองล้ านแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ ร้ อยยี่สิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(-หุ้น)”

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
มติ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
290,232,513 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
5,666 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 5

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.998
0
0.002

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลทิ ช า สมบัติมงคล ได้ แ จ้ งต่อที่ ป ระชุม ว่า เพื่ อรองรั บการใช้ สิท ธิ ตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ AS-WB บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น โดยมีมลู ค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาใช้ สิทธิ ห้ นุ ละ 1.10 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ )
ควรให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจ ารณา
กาหนด แก้ ไขเพิ่ มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและ
สมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ซึ่งรวมถึ งแต่ไม่จากัดเพี ยง การให้ ข้อมูลและการยื่ นเอกสาร
หลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
การนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
มติ
คะแนนเสียงดังนี ้

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมี
เห็นด้ วย
290,232,513 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
5,666 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

วาระที่ 6.

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.998
0
0.002

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดตลาดเกมในประเทศพม่า นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุ ณ รอง
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงเกี่ยวกับการสารวจตลาดเกมมือถือในประเทศพม่า
นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิ ดประชุม
เวลา 15.30 น.

…........................................
(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
ประธานที่ประชุม
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