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สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 
 

บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 

วันที ่8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องสเปซบาร ์ช้ัน 28 ตึกยู. เอ็ม. ทาวเวอร ์ห้องเลขที ่9/283-5 

 เลขที ่9 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
        

 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปราโมทย ์ สดุจิตพร  รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ และ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายกิตติพงศ ์ พฤกษอรุณ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายเฉลิมพงษ ์ จิตตข์นัติวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางมลฤดี        สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 (Skype Online ภายในประเทศไทย) 

5. พนัต ารวจเอกญาณพล  ยั่งยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

(Skype Online ภายในประเทศไทย) 

รายนามผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. MR. UNG CHEK WAI GERRY Chief Financial Officer (CFO) 
  (Skype Online จากประเทศสงิคโปร)์ 

2. นายชวนินทร ์ตรีถาวรยีนยง             ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 

รายนามผู้บริหารทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. MR. QUANG QUACH DONG Chief Operation Officer (COO)  
   

ทนายความ นักกฎหมายจากภายนอก 

1.        นายฉตัรนิ จีรงัสวุรรณ 
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เร่ิมการประชุม 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ไดร้ับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการใหเ้ป็นผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้แถลงว่าเนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสั Covid-19 
บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัชมการประชุมผ่าน Facebook Live โดยการส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัท
ก่อนวนัก าหนดการประชุม และในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเอง 36 คน จ านวนหุน้ 180,546,539 หุน้ 
และโดยการมอบฉนัทะ 31 คน จ านวนหุน้ 63,359,333 รวมเป็นผูถื้อหุน้ 67 คน นบัจ านวนหุน้ได ้243,905,872 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 58 ของหุน้ที่ช  าระแลว้ของบรษิัท จ านวน 414,485,404 หุน้ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทจึงขอใหป้ระธานกลา่วเปิดงาน  

นายปราโมทย ์สดุจิตพร รกัษาการประธานกรรมการ ไดก้ล่าวทกัทายผูถื้อหุน้และไดม้อบหมายใหน้างสาว
ชลทิชา สมบตัิมงคล Regional Legal Manager และเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร และทนายความ นกักฎหมายจาก
ภายนอกต่อผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการมาประชุมทัง้ดว้ยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท และรายงานว่าบริษัทมิไดม้ีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ นอกจากนีไ้ดช้ีแ้จงถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่าน
ใดตอ้งการงดออกเสียง หรือคดัคา้น ในวาระใด ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ ้น ทางทีมงาน
จะไปรบัใบลงคะแนนมาจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่คดัคา้น หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่า
อนมุตัิ 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ไดข้อด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุก่อนการประชมุแลว้ 

 สาระส าคญัของรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 สรุปไดด้งันี ้

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 

2. อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2562 

3. อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

4. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  
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1) นายปราโมทย ์สดุจิตพร และ 2) นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ 

5. อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ โดย   

 กรรมการบรษิัท ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ   33,000 บาทต่อเดือน 

 กรรมการ   22,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแต่ละครัง้  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทต่อครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทต่อครัง้ 

6. พิจารณาแต่งตัง้นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่  6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน ์
เหมชะญาติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7049 แห่งบรษิัท MAZARS LIMITED เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,743,125 บาท 

7. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 20,493,850 บาท ที่รองรบั Warrants AS-WB ที่ไม่ได้
จดัสรรภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

8. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 256,173,135 บาท โดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้าก
หุน้ละ 1.00 บาท เป็น หุน้ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของ
บรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,246,925 บาท อนุมัติการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทซึ่งจัดสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 20,493,850 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมัติการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 40,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคก์าร
ใชเ้งินทนุมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และจดัสรรแก่บคุคลในวงจ ากดั และอนมุตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดงันี ้
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“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 286,420,060 บาท (สองรอ้ยแปดสิบหกลา้นสี่แสนสองหมื่นหกสิบบาท) 
 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท (สองรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนสีห่มื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยสอง

บาท) 
แบ่งออกเป็น 572,840,120 หุน้ (หา้รอ้ยเจ็ดสิบสองลา้นแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งรอ้ยยี่สิบ

หุน้)  
 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:  

หุน้สามญั 572,840,120 หุน้ (หา้รอ้ยเจ็ดสิบสองลา้นแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งรอ้ยยี่สิบ
หุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 
นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม 

 นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล แจง้ผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 4 
คน จ านวนหุน้ 180,546,539 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะ 1 คน จ านวนหุน้ 63,359,333 รวมเป็นผูถื้อหุน้ 67 คน นบั
จ านวนหุน้ได ้243,905,872 หุน้ 

 ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  มต ิ รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
พ.ศ. 2562 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

เห็นดว้ย 246,906,495 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
  

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัด
หุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทุนรองรับใบส าคัญแสดง
สิทธิ AS-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W1 ไดค้รบก าหนด 3 
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ปี และหมดอายุลง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียน จ านวน 51,234,538.50 
บาท ที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิดงักลา่ว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 235,185,521.50 บาท (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ย

ยี่สิบเอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 
 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท (สองรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนสีห่มื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยสอง

บาท) 
แบ่งออกเป็น 470,371,043 หุน้ (สี่รอ้ยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสี่สบิสาม

หุน้)  
มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:  

 หุน้สามญั 470,371,043 หุน้    (สี่รอ้ยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสี่สบิสาม
หุน้)  

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 51,234,538.50 
บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้  าหน่ายของบรษิัท และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 
ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออก
เสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  มต ิ อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุน
จดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้  าหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่ม
ทุนรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้
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เห็นดว้ย 246,906,495 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนภายหลังลดทุนตามวาระที ่2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่ังไม่ได้จ าหน่ายของบริษัททีเ่กิดจาก
การเพิ่มทุนรองรับการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิทุนมอบอ านาจท่ัวไป
และจัดสรรให้บุคคลในวงจ ากัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 
ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 
นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าเนื่องจากบรษิัทยงัไม่ไดจ้ดัสรรการเพิ่มทนุแบบก าหนด

วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินทนุมอบอ านาจทั่วไปและจดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียน จ านวน 20,000,000 บาท ที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิดงักลา่ว และแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 215,185,521.50 บาท (สองรอ้ยสิบหา้ลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ย
ยี่สิบเอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

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

แบ่งออกเป็น 430,371,043 หุน้ (สี่รอ้ยสามสิบลา้นสามแสนเจด็หมื่นหนึ่งพนัสี่สิบสาม
หุน้)  

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:  
หุน้สามญั 430,371,043 หุน้ (สี่รอ้ยสามสิบลา้นสามแสนเจด็หมื่นหนึ่งพนัสี่สิบสาม

หุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 
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นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 
บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้  าหน่ายของบรษิัท และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 
ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออก
เสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  มต ิ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
ภายหลงัลดทุนตามวาระที่ 2 ขา้งตน้ 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ได้
จ  าหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทุนรองรบัการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุนมอบอ านาจทั่วไป
และจดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

เห็นดว้ย 246,906,495 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 4  พจิารณาการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ไดมี้
มติอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ในจ านวนไม่เกิน 82,897,080 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 5 หุน้สามัญเดิม ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.50 บาท 
ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอเชีย
ซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) นอกจากนี ้ยงัอนมุตัิใหค้ณะกรรมการบรหิารของบริษัท หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักล่าว เช่น วนั
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ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นตน้  

โดยมีรายละเอียดคลา้ยเดิมปรากฎตามรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ สรุปไดด้งันี ้

ช่ือหลักทรัพย ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีอ่อกและเสนอขาย 82,897,080 หน่วย  
จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 82,897,080 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (20% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท) 
วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่มีชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
การใช้สิทธิ ใช้สิทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน คือ ในวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคมของทุกปี 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือไม่ถูกใชส้ิทธิในวันก าหนดการใชส้ิทธิใดๆ สามารถสะสม
เพื่อน าไปใชส้ิทธิไดใ้นวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใชส้ิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิ 25 มกราคม 2564 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 3.50 บาท (ใชร้าคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของราคาเฉลี่ย 14 วนัก่อนการ
ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563) 
เงื่อนไขการปรับสิทธิ เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรบัสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบรษิัท อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงิน
ปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (จ) เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่า
อตัราที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 
ดอ้ยไปกว่าเดิม เป็นตน้ ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
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เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิและราคาใชส้ิทธิ 
การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ บรษิัทจะ
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดม้าแสดงความจ านงที่จะ
ใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ และปฏบิตัิถกูตอ้งครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้และบรษิัทไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้
สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น ยกเวน้กรณีตามที่ระบไุวใ้นขอ้จ ากดั
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอ้จ ากดัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยค่าเสียหายที่บรษิัทจะ
ชดใชใ้หแ้กผู่ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ มีสตูรการค านวณดงันี ้

 

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยที่ 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ /หรือ เพิ่มขึน้ได้  ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

MP คือ มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการ
ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  

EP คือ ราคาการใชส้ิทธิ หรือราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแลว้ตาม
เง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-
W2”) แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ และพิจารณาอนุมตัิใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษิัท หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักล่าว เช่น วนั
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นตน้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  มต ิ อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) แก่ผูถื้อหุน้เดิมของ



 

P
A
G
E 
9 

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และพิจารณาอนุมตัิใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นตน้ โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

เห็นดว้ย 246,906,495 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

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

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทุนจดทะเบียนภายหลังลดทุนตาม
วาระที่ 3 ข้างต้น 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท ให้
เป็นทุนจดทะเบียน 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจ านวน 82,897,080 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 

บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41,448,540 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
82,897,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 256,634,061.50 บาท (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหกแสนสามหมื่นสี่พนัหกสิบเอ็ด
บาทหา้สิบสตางค)์ 

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

 แบ่งออกเป็น 513,268,123 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นสองแสนหกหมื่นแปดพนัหนึ่งรอ้ย
ยี่สิบสามหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
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 โดยแยกออกเป็น:  
หุน้สามญั 513,268,123 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นสองแสนหกหมื่นแปดพนัหนึ่งรอ้ย

ยี่สิบสามหุน้)  
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 
 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
41,448,540 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดจ้  าหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน และได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  มต ิ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรบัการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทุนจดทะเบียนภายหลงัลดทุนตามวาระที่ 3 ขา้งตน้ 215,185,521.50 
บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท ใหเ้ป็นทุนจดทะเบียน 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ 207,242,702 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจ านวน 82,897,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

เห็นดว้ย 246,906,495 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอ หวัขอ้ หรือ เรื่องอ่ืน ๆ ที่จะใหพ้ิจารณา  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา จึงไดส้อบถาม และ เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครัง้ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ เสนอเรื่องหรือสอบถามเพิ่มเติม 
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 นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

 มีผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้หากพิจารณาตามสัดส่วนแลว้มาจากประเทศอะไร นาย
ปราโมทย ์สดุจิตพร ไดช้ีแ้จงว่ารายไดข้องบริษัทเติบโตขึน้ทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร ์ซึ่งท า
ใหส้ดัสว่นรายไดใ้นประเทศและต่างประเทศอยู่ในสดัสว่นที่ใกลเ้คียงกนั  

 มีผูถื้อหุน้ ซักถามว่า แนวโนม้รายไดข้องเกมพีซี และมือถือปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งนายกิตติพงศ ์พฤกษ
อรุณ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ีแ้จงว่าหากพิจาณณาตามสดัสว่นรายได ้รายไดส้ว่นใหญ่ยงัคงมาจากเกม
พีซี แต่ถึงอย่างไรเกมมือถือก็ยังคงมีรายไดท้ี่ดีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทก็จะพยายามหาเกมมือถือใหม่ๆมาเปิด
เพิ่มเติมภายในปี 2564  

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ และ กลา่วปิดประชมุ เวลา 15.45 น. 

 
 
             
 

         (นายปราโมทย ์สดุจิตพร) 
    ประธานที่ประชมุ 

 
 

  


