วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชัน้ 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่
9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร บริษัทจึงขอแจ้ง
มติท่ีประชุมดังกล่าวมาดังนี ้
วาระที่ 1

มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
246,906,495 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

วาระที่ 2

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
286,420,060 บ าท ทุ น จ ด ท ะ เ บี ยน ช าร ะ แ ล้ ว 207,242,702 บ าท เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น
235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้จาหน่ายของบริษัทที่ เกิดจากการเพิ่มทุนรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
246,906,495 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็ น
ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

235,185,521.50 บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสอง
บาท)
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แบ่งออกเป็ น

470,371,043 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

0.50 บาท

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้

วาระที่ 3

470,371,043 หุน้

(สี่รอ้ ยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สบิ สาม
หุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(สี่รอ้ ยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สบิ สาม
หุน้ )
(-)”

มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลัง
ลดทุนตามวาระที่ 2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัด
หุน้ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาหน่ายของบริษัทที่เกิ ดจากการเพิ่มทุนรองรับการเพิ่มทุนแบบกาหนด
วัตถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบอานาจทั่วไปและจัดสรรให้บุคคลในวงจากัด และอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดด้วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
246,906,495 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็ น
ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

215,185,521.50 บาท (สองร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อย
ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสอง
บาท)
แบ่งออกเป็ น
430,371,043 หุน้
(สี่รอ้ ยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสาม
หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
430,371,043 หุน้
(สี่รอ้ ยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสาม
หุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ
- หุน้
(-)”
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วาระที่ 4

มีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (AS-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) จานวนไม่
เกิน 82,879,080 หน่วย แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ และอนุมตั ิการมอบ
อานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาและกาหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W2 เป็ นต้น รวมทัง้ มีอานาจในการลงนามในเอกสารใดๆที่
เกี่ยวข้อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W2 สาเร็จลุลว่ ง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการให้ขอ้ มูล และการ
ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W2 และหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-W2 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
246,906,495 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

วาระที่ 5

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

มีมติอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรับการออกและ
จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ AS-W2 จากทุ น จดทะเบี ย นภายหลัง ลดทุ น ตามวาระที่ 3 ข้า งต้น
215,185,521.50 บาท ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว 207,242,702 บาท ให้เ ป็ นทุ น จดทะเบี ย น
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ใหม่เป็ น จานวน 82,897,080 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และอนุมัติก ารแก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
246,906,495
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
เสียง
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็ น

256,634,061.50 บาท (สองร้อยห้าสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสี่พนั หกสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสตางค์)
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ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสอง
บาท)
แบ่งออกเป็ น
513,268,123 หุน้
(ห้าร้อยสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบสามหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
513,268,123 หุน้
(ห้าร้อยสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบสามหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ
- หุน้
(-)”
วาระที่ 6

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุ ณ)
กรรมการ
กรรมการ
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